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Resumo. A atividade de desenvolvimento de material didático para apoiar o processo de
ensino/aprendizagem é um desafio tanto para educadores como para estudantes no que se diz respeito a
novidades e técnicas que confirmem o ganho de aprendizado. Dentre as diversas tentativas de amenizar
essa tarefa surgiram os objetos de aprendizagem, que favorecem o desenvolvimento e reuso de conteúdos
didáticos. Contudo, existem recursos que não exercem completamente a função proposta de apoio ao
ensino/aprendizagem devido às dificuldades devido às dificuldades, como uma falta de modelo de
desenvolvimento, os conteúdos baseados em realidade aumentada. Este trabalho tem como objetivo
principal apresentar um modelo que facilita o desenvolvimento de objetos de aprendizagem baseados em
realidade aumentada. Para validar o modelo proposto, foram realizadas duas etapas: em uma delas foi
desenvolvido um conjunto de ferramentas computacional capaz de empacotar os conteúdos no formato de
objetos de aprendizagem no padrão SCORM (Sharable Content Object Reference Model) e exportá-los
para ferramentas compatíveis. Esta etapa também revela um estudo que avaliou o ganho de conhecimento
por meio do uso de objetos de aprendizagem baseados em realidade aumentada no ensino de geometria
em uma escola rural, onde o método foi comparado ao ensino tradicional, ou seja, ensino baseado em
livros com imagens 2D. A segunda etapa do estudo também utilizou o modelo de desenvolvimento para
realizar um estudo comparativo com objetos de aprendizagem e sem realidade aumentada no ensino de
biologia para alunos de ensino fundamental.

Abstract: The activity of developing teaching materials to support the teaching / learning process
is a challenge for both educators and students when it comes to novelties and techniques that confirm the
learning gain. Among the several attempts to soften this task, the learning objects appeared, which favor
the development and reuse of didactic contents. However, there are resources that do not fully exercise the
proposed role of teaching / learning support due to difficulties, such as a lack of development model,
content based on augmented reality. The main objective of this work is to present a model that facilitates
the development of learning objects based on augmented reality. In order to validate the proposed model,
two steps were performed: in one of them, a computational toolkit was developed able to package the
contents of the learning object format in the SCORM (Sharable Content Object Reference Model)
standard and export them to compatible tools. This step also evaluated the knowledge gain through the
use of learning objects based on augmented reality in the teaching of geometry in a rural school, where
the method was compared to traditional teaching, that is, teaching based on books with 2D images . The
second stage of the study also used the development model to perform a comparative study with learning
objects and without augmented reality in the teaching of biology for elementary school students.
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1. Introdução
Existe uma constante busca por soluções tecnológicas capazes de auxiliar o
processo de ensino/aprendizagem. Dentre as tentativas, há propostas de uso da Realidade
Aumentada (RA) (Santos e Resende, 2014), que é um recurso computacional que
permite adicionar objetos virtuais (por exemplo, imagens e sons 3D) em um ambiente
real (Freitas, 2010). O processo cognitivo dos aprendizes pode ser apoiado por essa
tecnologia que enriquece o mundo real, propiciando não apenas a parte teórica do
ensino, mas também a experimentação prática do conteúdo abordado (Cardoso e
Lamounier, 2008).
A RA pode ser aplicada nos mais diversos contextos educacionais. Por exemplo,
ela disponibiliza recursos que possibilitam guiar as atividades do aprendiz em uma
simulação de uma cirurgia ou mesmo no estudo da anatomia humana. Essa tecnologia é
ampla de tal maneira que as mais diversas áreas do conhecimento e perfis de aprendizes
podem usufruir dos seus recursos, como Engenharia, Arquitetura, Computação,
Educação Física e no ensino de esportes para crianças, jovens e adultos (Anami, 2013).
Apesar do uso de RA ter destaque na área educacional, poucos projetos
desenvolvidos são, de fato, criados e implantados em escolas, públicas ou privadas, para
apoio ao aprendizado de maneira efetiva. A falta de um método que leve em conta as
especificidades dessas aplicações é uma das causas desse fato. Por isso, essa dissertação
propõe um modelo de desenvolvimento e distribuição de aplicações de RA composto por
diversas fases, formando um ciclo. Além de contemplar o desenvolvimento da aplicação,
o ciclo leva em conta também a construção de outros recursos para uma aplicabilidade
do projeto, como a modelagem dos objetos virtuais que são adicionados nas cenas reais e
a necessidade da elaboração de uma estratégia de uso.
Atualmente, a maioria das aplicações educacionais que envolvem RA são
desenvolvidas para serem utilizadas especificamente por um único professor, que visa
atender a sua demanda imediata, sem se preocupar com a reutilização por outros
professores. Dessa forma, o uso fica limitado, pois, logo após o uso, o professor não as
disponibiliza para outros professores devido à escassez de recursos para tal fim. Segundo
Okada (2010), isso acontece porque falta um modelo para o desenvolvimento das
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aplicações que permita que elas sejam criadas de forma homogênea, ou seja, seguindo
padrões, o que facilitaria sua distribuição.
A ideia de reuso do mesmo conteúdo educacional por diversos professores está
alinhada aos Recursos Educacionais Abertos (REA), os quais, para Amiel (2013), são
materiais de ensino/aprendizado e pesquisa, que em qualquer suporte ou mídia podem
ser utilizados ou adaptados por terceiros. Esse conteúdo deve estar em domínio público
ou ser licenciado.
Uma forma de criar conteúdos do tipo REA é empacotá-los como Objetos de
Aprendizagem (OAs), que, segundo Wiley (2001), são recursos digitais ou não digitais
que contribuem para o processo de ensino/aprendizagem. O ideal é que eles sejam
armazenados em repositórios na internet, o que proporciona, então, o acesso fácil de
professores e alunos. Além da reusabilidade, em muitas das vezes fazem parte das
características dos OAs a acessibilidade e a interoperabilidade (Silva, Café e Capatan,
2010).
Os OAs seguem alguns padrões, como o IEEE-LTSC (Learning Technology
Standards Committee) IEEE-LTSC (2016), o IMS (Global Learning Consortium) IMS
(2016), ARIADNE (Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution
Network for Europe) ARIADNE (2016) e o SCORM (Sharable Content Object
Reference ModelADL (2009)), sendo esse último o padrão em destaque na atualidade, já
que se apresenta como um modelo de referência de OA compartilhável (ADL, 2009).
Apesar de existirem os princípios defendidos pelo REA e os padrões de OA,
faltam soluções efetivas que direcionem a criação de conteúdos educacionais baseados
em RA de tal forma que esses sejam reutilizados de forma ampla. Assim, o modelo de
desenvolvimento elaborado nesse trabalho visa resultar em OAs alinhados com REA, o
que facilitará a criação, o uso e a distribuição de conteúdo educacional baseado em RA.
Para validar o modelo, foi desenvolvido um ferramental computacional capaz de
empacotar os conteúdos de RA no formato de OA no padrão SCORM e exportá-los para
ferramentas compatíveis. Além disso, é apresentado um estudo de caso que avaliou o
uso de OAs baseados em RA no ensino de geometria em uma escola rural comparado ao
ensino tradicional, ou seja, ensino baseado em livros com imagens 2D. Foi também
realizado um segundo estudo que comparou o uso de conteúdo educacional com objetos
2

de aprendizagem e sem realidade aumentada no ensino de biologia para alunos de ensino
fundamental.
Diferentes áreas do conhecimento estão envolvidas nessa pesquisa, como:
computação gráfica, engenharia de software, RA e padrões de OA. O entendimento
desse compilado de áreas se tornou relevante para a solução de problemas envolvidos,
tais como: criação de objetos baseados em RA, desenvolvimento de imagens
tridimensionais, desenvolvimento de softwares e gerenciamento de arquivos essenciais
para padrões de OA.
1.1. Motivação e objetivos e metas
A RA é uma área do conhecimento que oferece inúmeras oportunidades de
investigação científica e inovação tecnológica graças aos seus recursos de adição de
objetos virtuais em ambientes reais. Contudo, o uso efetivo e eficaz dessa tecnologia
exige a superação de diversas barreiras, como as que envolvem aspectos técnicos e as de
apropriação pelos usuários/desenvolvedores. Assim, um modelo que trate desde a
criação da aplicação de RA até a promoção do reuso dela é de grande valia. Entre as
áreas em que esse modelo pode ser aplicado, destaca-se a área educacional,
principalmente pela capacidade de ilustração de conceitos.
A criação de aplicações de RA gera diversas demandas, entre elas planejamento,
tempo e conhecimento técnico. Por isso, além de soluções pontuais, por exemplo, a
criação de ferramentas de autoria de alto nível, é necessário também um modelo de
desenvolvimento que defina claramente todas as demandas do processo.
OAs são materiais educacionais projetados para maximizar as situações de
aprendizagem,

assim

como

outros

recursos

suplementares

ao

processo

de

ensino/aprendizagem podem ser reutilizados e distribuídos para outros fins educacionais.
Um OA pode ser caracterizado como um bloco singular que possa vir a ser agrupado ou
não com demais blocos de conteúdo com propósitos semelhantes de ensino.
Dessa maneira, a questão principal que norteia esta pesquisa é “Como criar um
modelo de desenvolvimento e distribuição de aplicações de RA empacotadas como objetos
de aprendizagem?”. Para responder tal questionamento, a hipótese desse trabalho é levar em
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conta as especificidades das aplicações de RA no contexto educacional e a promoção do
reuso dela por intermédio do empacotamento.
Levando em conta a motivação e a questão principal, esse trabalho tem como metas:



A criação de um modelo de desenvolvimento de aplicações de RA
educativas empacotadas como OAs;



A criação de um modelo que favoreça a distribuição das aplicações de RA
educativas empacotadas como OAs;



A validação inicial do modelo.

Essa pesquisa não visa substituir os modelos tradicionais de desenvolvimento de
software baseada nas quatro etapas (análise de requisitos, projeto, implementação e
teste), mas sim propor um que contemple as especificidades de todo o contexto desse
trabalho. Além disso, não é objetivo possibilitar que os OAs baseados em RA substituam
as soluções tradicionais de ensino como lousa, maquete real, pranchetas, recursos
audiovisuais, entre outros, mas que auxiliem os educadores, fornecendo praticidade
aliada à tecnologia como um recurso agregador ao conteúdo em sala de aula.
Considerando a falta de um modelo apropriado para o desenvolvimento de
conteúdos de ensino apoiados na tecnologia de RA transformados em OA, esse trabalho
visa suprir essa necessidade e auxiliar o processo de criação e distribuição de conteúdos
educacionais que possam vir a agregar conhecimento aos aprendizes por meio do
modelo desenvolvido.
1.2. Estrutura da dissertação
O capítulo 2 apresenta uma introdução aos conceitos relacionados à RA, além de
salientar os principais conceitos e definições da tecnologia. A seguir serão apresentados
os principais meios que utilizam a tecnologia RA, em que é descrita sua usabilidade e
aplicabilidade. Ao término do capítulo serão tratadas as principais ferramentas dispostas
para o desenvolvimento de conteúdos por meio da tecnologia.
O capítulo 3 retrata os conceitos gerais sobre os OAs, além de apontar suas
principais características. Logo após, aponta alguns dos mais utilizados padrões de OA,
em que são explanadas as suas definições e particularidades, explicando as principais
diferenças entre tais padrões. Entre eles, o capítulo apresenta algum dos principais
4

padrões de metadados, realçando suas diferenças e singularidades. Por fim, apresentamse alguns dos mais utilizados Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) e
Repositórios de Objetos de Aprendizagem (ROA), nos quais é possível observar suas
peculiaridades.
O capítulo 4 discute o modelo de desenvolvimento de software criado na
pesquisa e analisa as etapas dele no contexto de criação das aplicações de RA, em
especial, as voltadas para a educação.
O capítulo 5 apresenta os estudos de caso que visaram validar as etapas do
modelo. O primeiro experimento comparou o uso de objetos com RA com o ensino
tradicional em uma escola de ensino fundamental da zona rural voltada para o ensino de
geometria. O segundo experimento que, além de validar o modelo, também comparou o
uso de OA em relação ao uso de OAs tradicionais. Esse teste foi realizado em uma
disciplina de biologia.
O capítulo 6 traz a conclusão da dissertação ressaltando ressaltando suas
contribuições e levantando suas limitações para que surjam trabalhos futuros a partir
delas.
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2. Realidade Aumentada
A Realidade Aumentada (RA) tem buscado criar novos métodos para aprimorar a
interface e a interação dos usuários com os sistemas computacionais. Esse capítulo
apresenta inicialmente os conceitos referentes a essa tecnologia. Em seguida, discute o
uso dela em variados contextos e, por fim, mostra um conjunto de ferramentas usadas
para a construção de aplicações de RA.
2.1 Conceitos
Segundo Azuma (1997), um sistema de RA tem como requisitos principais:


A combinação de elementos virtuais com o ambiente real;



A interação de usuários e o processamento em tempo real; e



O uso de recursos tridimensionais.
Kirner e Kirner (2008) definem RA como “a inserção de objetos virtuais no

ambiente físico, mostrados ao usuário em tempo real, com o apoio de algum dispositivo
tecnológico, usando a interface do ambiente real, adaptada para visualizar e manipular os
objetos reais e virtuais”. Explorando essas definições, a RA permite a adição de objetos
virtuais,

como

imagens

2D,

imagens

3D,

sons

e

vídeos,

em

ambientes

predominantemente reais. Para isso é necessário que o aplicativo reconheça, por
exemplo, marcadores no ambiente real para determinação da posição na qual o objeto
será adicionado.
O uso de marcadores não é obrigatório para todas as aplicações de RA, pois as
sem marcadores (markerless) utilizam o recurso de reconhecimento de características de
objetos para a inserção dos elementos virtuais na cena real (Arantes, 2010).
Um padrão comumente utilizado para marcadores são os quadrados preto e
branco com determinada imagem dentro, pois eles são facilmente identificados pelo
aplicativo. Para ser considerado um bom marcador a imagem interna deve diferenciar,
pelo menos, um dos quatro cantos internos, pois, assim, o aplicativo saberá quando o
marcador estiver deitado ou invertido (Arantes, 2010). A Figura 1 mostra um exemplo
de marcador.
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Figura 1– Modelo de marcador de RA (Kirner e Kirner, 2008).

A RA pode explorar qualquer um dos sentidos fundamentais dos seres humanos
(audição, tato, olfato, visão e paladar) para criar objetos para o mundo real. Embora a
visão e audição sejam tradicionalmente utilizadas pelas aplicações, existem trabalhos
que exploram os demais sentidos, por exemplo, a Figura 2 mostra uma experiência que
envolve também o paladar e o olfato. Nela, a imagem de uma cobertura (chocolate,
limão e outras) é sobreposta a biscoitos, e o respectivo cheiro é expelido no nariz do
usuário. O objetivo é fazer com que o usuário acredite que está comendo um biscoito de
determinado sabor (Food Hacking – Eating a Virtual Cookie, 2016).

Figura 2– Estudo de RA envolvendo o sentido do paladar e olfato (Food Hacking - Eating a
Virtual Cookie, 2016).

A RA está inserida em um contexto amplo conhecido como Realidade Misturada
(RM), que atua com aplicações nas quais ambientes reais e virtuais são sobrepostos, e
também tem como objetivo desenvolver ambientes realistas para o usuário de modo que
ele não perceba diferença entre o real e o virtual, interpretando-os como se fossem algo
único. Conforme Rodrigues et al. (2010), a Realidade Misturada é estabelecida como
“uma interface baseada na sobreposição de informações virtuais desenvolvidas através
de um computador (imagens dinâmicas, sons espaciais e sensações hápticas) com o
ambiente real do usuário, compreendida a partir de dispositivos tecnológicos”.
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A Figura 3 mostra os dois pilares base da Realidade Misturada, a RA
(predominância de objetos reais) e a Virtualidade Aumentada VA (predominância de
objetos virtuais).

Figura 3– Pilares da Realidade Misturada (Kirner e Kirner, 2008).

Devido à evolução dos equipamentos computacionais e, principalmente, à
diminuição de custos, as aplicações de RA podem ser executadas nos mais diversos
equipamentos desde computadores pessoais até dispositivos móveis. Elas podem ser
executadas em ambientes (Datcu et al., 2014):


Indoor: são desenvolvidas para serem executadas no interior de
ambientes. Isso possibilita um maior domínio sobre o ambiente e os seus
elementos presentes (iluminação, por exemplo), o que pode simplificar os
processos de rastreamento, registro e visualização;



Outdoor: as aplicações são executadas na parte externa de ambientes.
Nesse caso, existem dificuldades inerentes de controle de ambiente; como
consequência, a implementação de alguns processos é mais difícil, como
o de rastreamento.

2.2. Aplicabilidade da Realidade Aumentada
Para Silva et al. (2012), os crescentes avanços da RA estão se estabelecendo
como um novo marco na era computacional, uma vez que a tecnologia vem sendo
empregada em diversas áreas, modificando a experiência do usuário, pois esse deixa de
ser um mero receptor e passa a interagir diretamente com a informação, podendo até
receber feedback dessa interação.
Esta seção apresenta exemplos de áreas que se beneficiam do uso da tecnologia
de RA para aprimorar a experiência do usuário e processo de ensino. Percebe-se que a
tecnologia está em expansão e cada vez mais atinge uma quantidade maior de áreas de
utilização em diferentes temas.
8

2.2.1 Educação
Segundo Wu, H. K. et al. (2013), a RA ajuda os estudantes a desenvolverem
habilidades e conhecimentos de maneira mais efetiva em relação a outros tipos de
tecnologias de aprendizado, proporciona também o aumento do interesse e motivação do
aluno no aprendizado, favorecendo o desenvolvimento de novas habilidades e ganho de
conhecimento mais preciso sobre o tópico.
Existem diversas iniciativas que vão ao encontro do objetivo de criar aplicações e
demonstrar as potencialidades de usos de RA como ferramentas facilitadoras no
processo de aprendizagem (Valentini, 2010). Por exemplo, os autores (Chen e Liao,
2015) investigaram os efeitos da RA no desempenho e na motivação de alunos do
Ensino Médio no ensino de conceitos de eletroquímica. A aplicação apresentada por eles
é baseada em marcadores para sinalizar o fluxo dos componentes e suas reações
químicas formadas a partir das combinações de tais elementos (Figura 4).

Figura 4–Ferramenta de ensino de eletroquímica (Chen e Liao, 2015).

Já o trabalho de Purnama et al. (2014) mostra o uso de RA na compreensão dos
estudantes em relação à medição de ângulos de 180 graus. Para isso desenha linhas entre
pontos (marcadores). A Figura 5 mostra a aplicação em execução. Quando o aluno
movimenta os marcadores amarelos, um novo ângulo é apresentado.
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Figura 5–Ferramenta de ensino de medição de ângulos (Purnama et al., 2014).

2.2.2 Medicina
A Medicina é uma das áreas que tem se beneficiado substancialmente dos
avanços tecnológicos apresentados pela RA nos últimos anos, e estudos continuam em
andamento para encontrar soluções mais adequadas para procedimentos críticos, como
cirurgia à distância. Quando aplicada à Medicina, a tecnologia abrange uma série de
situações que vão desde o planejamento de um procedimento até o treinamento de
técnicas e a assistência para a sua realização (Lamounier et al., 2010).
Ainda segundo Lamounier et al. (2010), com o avanço da tecnologia RA,
atualmente até mesmo alguns tipos de cirurgias podem ser realizadas com o apoio da
tecnologia; com ela, o médico pode ter uma melhor visualização do corpo humano, uma
vez que essa representação pode ser visualizada por meio de modelos tridimensionais,
fornecendo auxílio ao médico no processo de incisão no corpo, assim reduzindo
significativamente o risco de prejudicar o paciente.
Esse processo de visualização tridimensional pode contribuir para diagnósticos
mais precisos e exames menos cansativos por parte dos pacientes. No ensino de
anatomia amparado no uso da RA, o aprendiz enxerga e manipula o objeto de estudo em
uma imagem tridimensional que é projetada com a vantagem de poder observar durante
o processo o órgão em funcionamento (Lamounier et al., 2010).
Um exemplo de aplicação de RA desenvolvido por Lamounier et al. (2010) tem
como objetivo fornecer uma interface amigável e intuitiva para avaliação do batimento
cardíaco e visualização do mesmo, além de dados cardiológicos que são analisados a
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partir de várias fontes distintas. A Figura 6 mostra a aplicação em execução; nela um
coração tridimensional é projetado no peito do paciente.

Figura 6–Pacientes com o coração 3D projetado Lamounier et al. (2010).

Outro trabalho nessa área é o apresentado por Wen et al. (2010), que, com o
auxílio da robótica e RA, fornece suporte durante intervenções médicas. Enquanto o
módulo robótico executa tarefas específicas durante o processo cirúrgico, a técnica de
RA projeta os órgãos (Figura7).

Figura 7–Órgão tridimensional projetado sobre o boneco Wen et al. (2010).

2.2.3 Engenharia
A Engenharia é uma área com diversas oportunidades de aplicação da RA.
Torna-se possível fazer uso dela em quase todas as etapas de um projeto e até mesmo
como forma educativa nas universidades. Durante a elaboração de um projeto pode-se,
por exemplo, verificar o projeto no ambiente real e verificar alguns aspectos de
dimensões e compatibilidade. Enfim, as possibilidades são infinitas; tudo vai depender
do que será necessário apresentar para o cliente (Shin e Dunston, 2010).
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Atualmente já existem diversas pesquisas da aplicabilidade da tecnologia de RA
na engenharia, porém sua prática ainda não tem sido muito difundida. Algumas
construtoras têm apresentado programas de RA para a visualização de edifícios em
maquetes virtuais. Os autores Chen et al. (2011) mostram o uso da RA na Engenharia
mecânica (Figura 8). A aplicação deles adiciona objetos virtuais 3D sobre uma planta
previamente desenhada.

Figura 8–Peça gráfica representada com RA Chen et al. (2011).

O trabalho apresentado por Hincapie et al. (2011) mostra a RA aplicada no
processo de manutenção de um filtro de combustível de avião por meio da sobreposição
de alguns objetos virtuais. A aplicação também apresenta informações sobre como o
filtro deve ser manipulado e os possíveis riscos (Figura 9).

Figura 9–Filtro combustível de avião em RA projetado a partir de seus marcadores
Hincapie et al.(2011).

2.2.4 Arquitetura
Segundo Freitas e Ruschel (2010), a RA oferece uma gama de aplicações
possíveis em processos existentes em Arquitetura e Construção. Essa tecnologia pode
facilitar o trabalho dos arquitetos de interiores e decoradores por meio, por exemplo, do
12

desenvolvimento do layout de uma sala de estar ou jantar, um hall de um prédio ou até
mesmo uma cozinha. Além disso, também possibilita a inclusão de móveis virtuais,
movê-los, escaloná-los e trocá-los por outros apenas balançando o aparelho.
O trabalho de Freitas e Ruschel (2010) mostra o projeto GRAZ, desenvolvido
pela universidade de tecnologia da Áustria, que tem como objetivo apoiar equipes de
campo de empresas de infraestrutura por meio de RA (Figura 10).

Figura 10–Utilização do Projeto GRAZ em campo (Freitas e Ruschel. 2010).

O trabalho realizado por Cuperschmid et al. (2011) mostra que a técnica de RA
pode ser utilizada na fase de concepção de um projeto. A Figura 11apresenta o usuário
observando um projeto de uma área de lazer.

Figura 11–Simulação de uma área de lazer em 3D (Cuperschmid et al., 2011).

2.2.5 Arqueologia e Museu
A RA tem sido utilizada na Arqueologia e em Museu em atividades como
diagnóstico de pinturas e análise de fragilidades físicas que podem resultar em danos
permanentes. Ela tem rompido a limitação dos profissionais de trabalhar diretamente
com o artefato no campo (Vanoni et al., 2012).
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O trabalho de Vanoni et al. (2012) apresenta um sistema no qual o usuário com
um tablet realiza uma análise visual do local de determinado artefato (Figura 12). Com o
acompanhamento em tempo real, o usuário pode estudar várias camadas de dados
registrados previamente com o objeto em campo físico, como termografia e
fluorescência de raios ultravioleta.

Figura 12–Ferramenta RA de Arqueologia utilizada por meio de tablet (Vanoni et al., 2012).

Já o trabalho de Rattanarungrot e White (2014) apresenta a exploração de objetos
de mídias culturais de um museu interativo com um ambiente personalizado. Por meio
de um aplicativo em seu smartphone, o visitante tem acesso ao conteúdo baseado em RA
no qual, ao indicar um ou múltiplos objetos simultaneamente, visualiza o conteúdo de
mídia associado. A Figura 13 mostra a ferramenta em execução.

Figura 13–Simulador de uma visita ao museu com RA (Rattanarungrot e White, 2014).
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2.3 Ferramentas para Desenvolvimento de RA
Devido à expansão da tecnologia em inúmeras áreas de atuação, cada vez mais
surgem novas ferramentas para desenvolvimento de RA. Atualmente existem diversas
ferramentas que permitem a criação de aplicações desde as mais simples, nas quais
usuários com pouca experiência ou nenhuma em desenvolvimento são capazes de
utilizar, até as mais complexas que exigem conhecimento computacional (Tonin e
Gonçalves, 2013).
Tendo em vista diferentes graus de complexidades para desenvolvimento a partir
da tecnologia de RA, cada ferramenta tem suas características e particularidades em
relação às outras. Existem ferramentas de desenvolvimento via web, com ou sem suporte
para marcadores, voltadas tanto para o desenvolvimento a partir de um usuário final
como para um desenvolvedor mais experiente. A seguir, alguns exemplos de ferramentas
que podem ser utilizadas para construir aplicações de RA para serem empacotadas e
distribuídas usando como base o modelo criado nessa dissertação. Entre as ferramentas
apresentadas, a FLARAS foi a selecionada para os testes executados no trabalho.
2.3.1 ARToolKit
O ARToolKit é um software que possibilita que programadores desenvolvam
aplicações de RA em linguagem C. Ele oferece suporte para diversas plataformas (Mac
OS X, PC, Linux, Android, iOS). Destacam-se nessa ferramenta o sistema de calibração
da câmera, o monitoramento, o suporte simultâneo de câmeras, a compatibilidade com
vários idiomas e dispositivos móveis. A ferramenta baseia-se no uso de marcadores
como o apresentado na Figura 14 (Artoolkit, 2016).

Figura 14–Exemplo de aplicação desenvolvida com ARTookKit (Artoolkit, 2016).

15

2.3.2 FLARAS
FLARAS é uma ferramenta de desenvolvimento de autoria visual para aplicações
interativas de RA; suas aplicações podem ser executadas tanto no ambiente local como
ambiente web por meio de um navegador de internet. A ferramenta foi desenvolvida
com intuito de possibilitar a usuários finais, sem conhecimento em programação ou
modelagem 3D, o desenvolvimento de aplicações (Flaras, 2016).
A ferramenta pode ser executada em diversas plataformas (Windows, Mac ou
Linux). Destaca-se nela o uso de apenas um marcador e mouse para interagir com
qualquer aplicação. A Figura 15 apresenta a interface de uma aplicação desenvolvida
com essa ferramenta (Flaras, 2016).

Figura 15–Ambiente de desenvolvimento FLARAS (Flaras, 2016).

2.3.3 SmartAR
Esta ferramenta é voltada para o desenvolvimento de aplicações sem o uso de
marcadores – reconhece objetos físicos. Ela permite que as aplicações sejam executem
tanto em dispositivos móveis como nas principais plataformas (Windows, MAC, Linux,
iOs e Android). Segundo o site da Sony (2016), ela será também suportada pelos futuros
consoles de games da Sony. A Figura 16 mostra uma aplicação desenvolvida com essa
ferramenta.
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Figura 16–Exemplo de RA com SmartAR (Sony, 2016).

2.3.4 Unity 3D
A Unity3D é uma engine de desenvolvimento de jogos 2D/3D. Ela suporta
diversas linguagens, tais como C#, Javascript e Boo; e plataformas, como Windows,
Linux, Mac, IOS, Wii, Playstation 3 e 4, Xbox 360 e One e Web (por meio do
UnityWebPlayer) (Unity, 2016). Ela possibilita o uso de qualquer imagem como
marcador. A Figura 17 mostra um exemplo de aplicação criada com ela.

Figura17–Aplicação desenvolvida com a Unity 3D (Unity 3D, 2016).

2.3.5 Vuforia
É uma ferramenta de desenvolvimento que suporta as principais plataformas
(Android, iOS, Windows, MAC eLinux). Os marcadores utilizados pelas aplicações
desenvolvidas com Vuforia podem ser qualquer imagem importada que esteja dentro dos
padrões de tamanho determinados pela ferramenta (Vuforia, 2016). Essa ferramenta
possui uma documentação completa na web. Um exemplo de aplicação desenvolvida é
mostrado na Figura 18.
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Figura 18–Aplicação de RA desenvolvida com Vuforia (Vuforia, 2016).

2.3.6 AR-Media
AR-Media é um plugin que pode ser combinado com a ferramenta Autodesk 3ds
Max (Armedia, 2016), o que permite criar as aplicações de RA no ambiente de
modelagem. Porém, não é necessário o ambiente de modelagem para a execução das
aplicações. Essa ferramenta suporta várias plataformas (Android, iOS, Windows, MAC e
Linux) e é baseada no uso de marcadores (Armedia, 2016).
A Figura 19 mostra uma aplicação com RA desenvolvida com essa ferramenta.

Figura 19–Aplicação RA de aviação desenvolvida com AR-Media (Armedia, 2016).

2.4 Considerações finais
Esse capítulo apresentou uma visão geral sobre RA, suas definições e conceitos
mais relevantes. Em seguida, mostrou diversas áreas do conhecimento que utilizam a
tecnologia. O uso de RA tem aumentado nos últimos anos e a tendência é que esteja
cada vez mais presente graças à evolução da tecnologia e às novas ferramentas de
desenvolvimento.
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Atualmente existe uma busca por ferramentas que permitem que usuários leigos
criem as suas próprias aplicações de RA, o que exige um amadurecimento da tecnologia
em diversos aspectos desde detecção de objetos até um formato de distribuição. Essa
dissertação segue a direção de promover que usuários finais (alunos e professores)
utilizem essa tecnologia no contexto educacional, o que poderá ampliar mais ainda as
possibilidades de uso da RA.
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3. Objetos de Aprendizagem
Esse capítulo apresenta inicialmente o OA, que é o formato adotado nessa
dissertação para empacotar as aplicações de RA educacionais tornando possível
promover o reuso de conteúdos por diversos usuários. Em seguida, são mostrados os
principais padrões utilizados para criar os OA. Além disso, é detalhado o padrão
utilizado nessa dissertação, no caso o SCORM. Logo após, são introduzidos os
principais Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), que são as ferramentas que
geralmente importam os OA e os usam. Por fim, são apresentados os repositórios de OA,
que são ferramentas que promovem o armazenamento e a distribuição dos OA.
3.1 Conceitos e definições
De acordo com Wiley (2001), OA é qualquer recurso digital que possa ser
reutilizado a fim de proporcionar suporte ao ensino/aprendizagem. Os autores Handa e
Silva (2003) apontam que um OA é:


Uma unidade de autoconteúdo de aprendizagem: cada objeto pode ser
utilizado de maneira singular e autônoma;



Reutilizável: cada um pode ser utilizado em variados contextos para as mais
diversas finalidades;



Alterável: suscetível a alterações dentro de suas propriedades;



Agregável: cada unidade educacional pode ser aglomerada em maiores
coleções de conteúdos, adicionalmente às tradicionais estruturas de cursos;



Acompanhado de metadados: cada um deve herdar informações descritivas,
permitindo que sejam encontrados de maneira simplória por intermédio de
algum mecanismo de busca.
O termo OA foi referenciado pela primeira vez no ano de 1992 por Wayne

Hodgins. Ao observar um de seus filhos construírem blocos com o brinquedo Lego,
Wayne refletiu a respeito da escassez de objetos com propósitos educacionais. A partir
daquele ano, inúmeros núcleos de pesquisa iniciaram trabalhos com esse novo conceito
(Jacobsen, 2001).
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De acordo com Jordão (2009), os padrões para criação de OA estabelecem quatro
principais características:


Interoperabilidade: busca a garantia de que o objeto seja utilizado em diversos
ambientes de aprendizagem;



Reusabilidade: seu foco está em possibilitar que o objeto seja reutilizado por
diferentes pessoas nas mais diversas situações possíveis;



Acessibilidade: permitir por meio da utilização de metadados, uma leitura
catalogada do objeto e possibilitar sua disponibilidade em repositórios digitais;



Durabilidade: tornar o objeto durável a ponto de garantir seu uso e reuso em
diversas plataformas.
Das características apontadas, conceitua-se a interoperabilidade como sendo uma

das mais exigentes e dinâmicas em relação aos ambientes e suas diversas plataformas. O
desenvolvimento de objetos que atendam a essa característica está relacionado à sua
acessibilidade, pois por meio dela é possível auxiliar suas buscas e recomendações em
repositórios digitais de OA por meio da utilização de seu conjunto de metadados (Luz,
2015).
Gerar OA de tal forma que o reuso realmente ocorra é uma tarefa desafiadora,
pois demanda ferramentas de autoria especializadas e mecanismos capazes de permitir
que os mesmos sejam armazenados e distribuídos de maneira fácil (Luz, 2015).
3.2 Padrões de objetos de aprendizagem
Os OA não podem simplesmente serem combinados de qualquer forma; eles
necessitam ser conectados com o intuito de prover auxílio ao ensino desde que seja
possível reproduzir determinado contexto de afinidade.
Para que as vantagens dos OA sejam aproveitadas da melhor maneira possível se
faz necessária à escolha de um padrão que venha a ser utilizado a fim de prover o
compartilhamento deles. Levando em conta os variados padrões de OA, percebe-se que
não existe um padrão de facto para especificar um OA. Existem padrões que definem:
metadados, empacotamento e integração, cada um com sua particularidade de estrutura
que possibilita a aplicabilidade de acordo com determinada finalidade.
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Os padrões abertos promovem a reutilização de um OA em distintos locais. Eles
representam uma maneira de organizar os dados de um e, consequentemente, oferecem
comunicação

entre

diferentes

ambientes

computacionais

(interoperabilidade),

usabilidade e acesso. Os padrões são geralmente divididos a partir de suas
funcionalidades: empacotamento, integração e metadados.
3.2.1 Padrão de Empacotamento
De acordo com Dutra e Tarouco (2006), o processo de empacotamento de um
determinado conteúdo consiste na etapa de agregação de diversos artefatos digitais de
uma determinada unidade de aprendizagem em um local único no formato de objeto.
Assim, é gerado um arquivo compactado, que é denominado de pacote. Um objeto pode
ser composto por um conjunto de outros objetos.
3.2.1.1 IMS CP (Content Package)
O CP desenvolvido pelo IMS Global Learning Consortium representa um padrão
que armazena diversos artefatos digitais de um OA em um único arquivo, preservando a
sua organização. Esse padrão dispõe uma estrutura capaz de representar, distribuir e
empacotar o OA (Costa et al., 2008).
O pacote criado por meio da utilização do padrão IMS CP contém um arquivo
compactado no formato ZIP. Dentro desse arquivo compactado há um arquivo de
manifesto (manifest.xml), que é dividido em quatro partes (Costa et al., 2008).


Metadado: contém a descrição do objeto de acordo com o padrão LOM
(Learning Object Metadata);



Organização: associa um índice de tópicos e subtópicos ao conteúdo; dessa
forma constrói uma estrutura hierárquica organizacional;



Recursos: contém a relação de dependência entre os artefatos digitais que se
encontram armazenados no arquivo ZIP (formato de compactação);



Submanifesto: é um arquivo opcional criado quando há objetos dentro de
objetos. Dentro do arquivo ZIP estão armazenados todos os artefatos
pertencentes ao OA. Assim, o padrão CP permite o transporte de um objeto
composto por diversos arquivos para diferentes locais.
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3.2.2 Padrão de Integração
Para Dutra e Tarouco (2006), integração representa a unificação de comuns
interesses, fazendo com que interesses individuais tracem a mesma rota. O padrão de
Integração é capaz de unificar em um modelo de referência mais de um tipo de padrão,
tal como a unificação de padrões de metadados, empacotamento e comunicação.
3.2.2.1 SCORM
Segundo ADL -Advanced Distribuited Learning - (2009), o SCORM é um
conjunto de especificações para a disponibilização de conteúdos e serviços de
ensino/aprendizagem baseado em tecnologia computacional web. O SCORM teve sua
primeira versão lançada no ano de 2000 pela ADL, que é um consórcio de grupos
internacionais voltados para tecnologias educacionais. Esse consórcio é liderado pelo
Departamento de Defesa dos Estados Unidos (DoD) e tem como objetivo pesquisar e
desenvolver recursos para auxiliar a aprendizagem.
Para Vahldick e Raabe (2009), um dos principais diferenciais na utilização do
SCORM é seu foco em reusabilidade e interoperabilidade. Assim, proporciona
independência da plataforma e facilita a migração de objetos entre diversos e distintos
AVAs (Ambientes Virtuais de Aprendizagem) compatíveis com esse modelo. Esse
diferencial permite que os objetos possam ser utilizados independentemente da
plataforma, além de facilitar a migração de conteúdos a partir dos diferentes AVAs
compatíveis com o SCORM (Dutra e Tarouco, 2006).
O modelo SCORM é dividido em três livros, um deles é o modelo de agregação
de conteúdo, que define a estrutura do conteúdo educacional. Ele descreve o
agrupamento, a organização e a identificação dos OA. Outro livro é o de ambiente de
execução, que trata como o ambiente de execução precisa se comportar para executar o
conteúdo. Ele esclarece como os materiais devem ser disponibilizados aos estudantes,
assim como informações sobre o progresso do aluno durante o curso. Essa padronização
minimiza os problemas relacionados com a migração de cursos entre AVAs diferentes. E
por fim, o terceiro livro, o de regras de sequenciamento e navegação, descreve como
ocorre a seleção do conteúdo instrucional baseado nas interações do estudante. Ele
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descreve como os conteúdos podem ser sequenciados e como cada AVA deve interpretar
tais regras.
No padrão SCORM, os AVAs são responsáveis pelo controle da disponibilização
dos OA aos estudantes dentro dos critérios estabelecidos na agregação de conteúdos e no
sequenciamento e navegação. Essa integração tem a capacidade de estabelecer o que e
quando deve ser entregue aos estudantes e possibilita a rastreabilidade do progresso do
aprendiz durante o curso.
Por meio desses livros, o SCORM visa promover a portabilidade de seus
conteúdos de aprendizagem entre diversos AVAs, assim favorecendo a sua reutilização
(Campos et al., 2013).
A estrutura de um pacote SCORM é composta por um arquivo compactado;
dentro dele são empacotadas as mídias do próprio conteúdo, imagens, vídeos, animações
etc. Faz parte também do pacote o arquivo de manifesto (imsmanifest.xml), que contém
a estrutura lógica do conteúdo, ou seja, as unidades, subunidades e páginas com os
materiais. Então, o AVA carrega o pacote e materializa uma estrutura de relacionamento
entre tais unidades. O conteúdo do arquivo manifesto define a ordenação na qual as
unidades estarão disponíveis ao aluno. Enquanto o estudante interage com o conteúdo, o
AVA mantém os dados dessas interações. Além disso, essa estrutura comporta as regras
de sequenciamento e navegação, que permite a determinadas unidades ficarem
disponíveis de acordo com condições preestabelecidas, por exemplo, pontuação
conquistada em determinado questionário ou unidade já visitada. Essas regras
possibilitam uma certa inteligência ao conteúdo e a determinação de como os materiais
são exibidos de acordo com a interação do estudante (Adl, 2009).
De acordo com Adl (2009), em relação ao desenvolvimento, um OA criado para
atender o padrão SCORM, assim como IMS, deve conter:


Um arquivo de manifesto em formato de XML responsável pela estrutura do
objeto;



Um arquivo de esquema e definição identificados pelo arquivo de manifesto;



Seu conteúdo educacional.
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O arquivo de manifesto é o principal responsável pelo funcionamento do recurso
educacional; dentro dele são identificados os principais itens do objeto (recursos,
organizações e metadados) (Adl, 2009). Os metadados que, segundo Corrado e Jaffe
(2014), são definidos como dados sobre um conjunto de dados, identificam e descrevem
a maneira como os dados devem ser organizados para que seja possível sua busca por
ferramentas, bibliotecas e repositórios.
Para que possa haver integração entre o padrão SCORM e algum AVA torna-se
necessário, da parte do desenvolvedor, a inserção de códigos JavaScript para poder
utilizar a API (Application Programming Interface) do SCORM e, a partir dessa
comunicação com o AVA, enviar as informações que deseja armazenar.
Tendo em vista a dificuldade do desenvolvedor do OA de adaptar seu conteúdo
SCORM para ser incorporado em determinado AVA foi criada uma ferramenta nessa
dissertação para a compactação de OA baseados em RA no padrão SCORM. Ela é
apresentada em detalhes na seção 4.3.
3.2.2.2 CC (Common Cartridge)
Trata-se de um conjunto de padrões que, quando seguidos, possibilitam a
organização, publicação, distribuição e busca de uma ampla variedade de OA (Nóbrega,
Santiago e Vahldick, 2010). O CC apresenta um formato padronizado para organizar e
distribuir conteúdos digitais, assim assegurando a reusabilidade em qualquer plataforma
compatível (Barbone e Rifon, 2010). Diferentemente do padrão SCORM o CC também
padroniza dados que não estão diretamente relacionados com o AVA, como anúncios,
fóruns, entre outros.
O propósito do IMS Global Learning Consortium (IMS), desenvolvedora do
padrão CC, é de aumentar a oferta de produtos compatíveis com esse padrão, facilitando
a sua adoção por organizações educacionais. Para isso, busca fornecer ferramentas que
permitem o desenvolvimento de conteúdos compatíveis.
As semelhanças entre os padrões CC e SCORM começam a partir do fato de
compartilharem especificações comuns com IMS Content Packaging. Ambos os padrões
são mantidos por consórcios que visam à normalização, ao reuso e à compatibilidade de
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OA; os dois modelos fazem uso de linguagem XML para desenvolvimento e descrição
dos metadados.
A motivação para a escolha do padrão SCORM nessa dissertação foi a sua
compatibilidade com os principais AVAs e repositórios testados nesse trabalho.
3.2.3 Padrões de Metadados
De acordo com Machado (2005), um OA tem como propósito atuar como recurso
didático interativo, fornecendo auxílio no processo de ensino/aprendizagem, tendo em
vista que trata de uma coleção reutilizável de material didático. Os metadados são dados
sobre o objeto contendo informações sobre o seu conteúdo e formas de utilização, que
unidos formam um OA reutilizável. Eles são essenciais para colaborar com os
repositórios digitais para catalogarem e recuperarem os OA. Segundo Silva (2006), os
metadados podem ser comparados com etiquetas identificadoras do conteúdo de
determinado OA, descrevendo como, onde e por qual razão foram desenvolvidos, para
qual segmento é destinado, seu tamanho e demais informações relevantes.
O padrão LOM é um exemplo de padrão de metadados que utiliza nove
categorias, que subdivididas em diferentes grupos totalizam 58 metadados (LOM 2016):


Geral: nome, idioma, descrição e palavras-chave;



Ciclo de vida: história, versões e estado atual;



Meta-metadados: metadados do OA e linguagem utilizada;



Técnica: formato, tamanho, localização na web, navegadores e sistemas
compatíveis;



Educacional: característica educacional e pedagógica, nível de complexidade,
interatividade, público-alvo;



Direitos: condição de uso e direitos autorais do OA;



Relação: relaciona o OA a outros que possam lhe ser complementares ou afins;



Anotação: comentários sobre o OA;



Classificação: a partir de um sistema de classificação predefinido, possibilita a
identificação do nível educacional do OA, pré-requisitos para a utilização entre
outros.
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De acordo com Miller (1996), existe uma preocupação do W3C (World Wide
Web Consortium) em relação à padronização dos metadados, como por exemplo, a
adoção de um padrão que auxilie todo o ambiente virtual, principalmente para atingir seu
máximo potencial e garantir seu crescimento e interoperabilidade.
Alguns dos principais padrões de metadados são discutidos no trabalho de Ferlin
et al. (2010):


Dublin Core (DC): em seu nível mais simples possui 15 elementos de descrição.
Porém, o padrão simples não deve ser considerado para trabalhos complexos e
que relacionam vários recursos devido à limitação de elementos, para esse casos
é indicado o nível avançado;



LOM e IMS-LD: possuem uma estrutura de metadados com 58 elementos no
total. O padrão LOM é especificado por meio da norma IEEE 1484.12.1-2002,
que especifica um esquema conceitual de dados para definição da estrutura de
uma instância de um OA (Lom, 2016). Essa norma e suas especificações servem
também como base para o IMS-LD (Ims, 2016);



CanCore: derivado do LOM, foi concebido como proposta de simplificar a
estrutura do LOM. Embora seja mais objetivo e detalhado que o LOM, não foge
à sua estrutura de base, com exceção do acréscimo de alguns subconjuntos
(Gonçalves, Peixoto e Linhalis, 2011);



ARIADNE: baseia-se estritamente no LOM e no IMS, e ainda está relacionado
com a definição de metadados para repositórios digitais (LRS).
O padrão SCORM estabelece duas categorias: metadados do estudante e

metadados do curso. A primeira categoria é designada para rastrear os perfis e
desempenho dos estudantes. Já a segunda categoria, descreve os metadados responsáveis
pelo conteúdo e recurso do curso, que oferecem meios para busca e recuperação de
objetos em repositórios por meio da catalogação (ADL, 2009).
O padrão de metadados utilizado nesse trabalho é o LOM, no qual SCORM
define o formato como “metadados de objetos de aprendizagem”, como seu padrão. O
SCORM permite extensões do padrão LOM, assim possibilitando a especificação de
metadados adicionais.
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3.3 AVA (Ambientes Virtuais de Aprendizagem)
A fim de validar os testes realizados no processo de empacotamento do OA nessa
dissertação, foi necessária a incorporação dos objetos empacotados dentro do padrão
SCORM para algum AVA que suportasse tal padrão.
Um AVA também é conhecido como LMS (Learning Management System) ou
VLE (Virtual Learning Environment). Segundo (Ninoriya, Chawan e Meshram, 2011),
trata-se de uma ferramenta que fornece o gerenciamento de cursos online, registro de
aprendizes e a avaliação de seus resultados de aprendizagem durante o processo. Silva
(2011) aponta que um AVA visa permitir o desenvolvimento do conhecimento por meio
da interatividade e interação entre pessoas ou grupos, e não simplesmente fornecer
conteúdo educacional.
Para Luz et. al. (2015), os AVAs têm como característica ofertar soluções
computacionais direcionadas para que os professores possam ministrar conteúdos
educacionais distintos, como vídeos, textos, apresentações, áudios, chats e fóruns.
Visando à reutilização de conteúdos educacionais, torna-se um processo natural a
incorporação do suporte de OA por parte dos AVAs. Porém, não significa que um
depende diretamente do outro; significa apenas que os OA podem ser usados por
qualquer ferramenta compatível. Para melhor compreensão sobre como funcionam os
AVA, o restante dessa seção apresenta os principais.
3.3.1 TelEduc
Segundo o site Teleduc (2016), esse AVA foi desenvolvido com o propósito de
aprimorar o processo de capacitação de professores voltados para a informática
educativa, levando em conta a metodologia de formação contextualizada por
pesquisadores do NIED (Núcleo de Informática Aplicada à Educação) da Unicamp
(Universidade de Campinas, SP). Sua criação foi realizada de maneira participativa, ou
seja, suas ferramentas foram idealizadas e projetadas segundo necessidades reportadas
pelos usuários. Assim, o ambiente apresenta características particulares que o diferencial
dos demais ambientes para educação disponíveis no mercado, tendo como forte
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característica a facilidade de uso por não especialistas em computação, flexibilidade e
um vasto leque de funcionalidades.
Ainda segundo o site do Teleduc (2016), há uma intensa comunicação entre os
participantes do curso e uma imensa visibilidade dos trabalhos desenvolvidos. As
funcionalidades de maior relevância são: correio eletrônico, grupos de discussão, mural,
portfólio, diário de bordo, chat, entre outros.
De acordo com Ribeiro e Mendonça (2007), trata-se de uma plataforma
OpenSource com suporte a EaD (Ensino a Distância).
As principais características do ambiente são:


Desenvolvido nas linguagens PHP (Hypertext Preprocessor), Java e banco de
dados MYSql;



Licença de software livre na modalidade GNU com código aberto;



Suporte a plataforma WEB – requer apenas browser para o uso;



Interface gráfica simples, padronizada sem possibilidade de alteração;



Baseada em abordagem educacional construtivista e de aprendizagem
colaborativa.
Os principais recursos do TelEduc são: agenda, dinâmica do curso, mural de

avisos, chat, fórum web, perfil dos aprendizes, correio eletrônico, material de apoio,
diário de bordo, parada obrigatória, leitura, gestão de grupos, estatísticas de acesso e
funções de configuração (Ribeiro et al., 2007). A Figura 20 apresenta a interface da tela
inicial dessa ferramenta.
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Figura 20–Página principal do ambiente Teleduc (Teleduc, 2016).

3.3.2 Amadeus
Segundo o site do projeto Amadeus (2016), esse projeto tem como objetivo ser
um sistema de gestão de aprendizagem de uma nova geração de AVAs - nomeada
blended learning (mistura de soluções tecnológicas e métodos variados de
aprendizagem) distribuído sob licença livre e pública. O ambiente foi criado no Centro
de Informática da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) com enfoque no
estímulo e interação do aluno pela ação. Como nova característica, o ambiente
possibilita ao aprendiz estender experiências adquiridas por meio do ensino a distância
para as mais diversas plataformas (desktop, smartphones, Internet e TV digital) de uma
forma integrada e consistente.
Ribeiro et al. (2007) apontam como os recursos mais relevantes do ambiente:
distribuição dos materiais, avaliação do curso, diversificação de avaliação de
aprendizagem, chat, pesquisa de opinião, questionário, fórum, questionários e pesquisas
em diversos formatos, gestão de questões em base de dados, glossários e suporte multiidioma.

30

O site do projeto Amadeus (2016) define como os principais diferenciais do
ambiente:


Código aberto, resultando em redução de custos tanto de aquisição como de
implantação;



Utilização de uma gama de mídias desde chats até tecnologias como conferências
em vídeo;



Interface usuário-máquina simplificada e intuitiva, além da utilização de
tecnologia como, Java e Ajax;



Formas alternativas de interação como jogos, uso de smartphones ou até mesmo
experimentos de laboratório a serem analisados de forma remota;



Simplificação das tarefas de gestão de conteúdo pelo professor;



Disponibilização de materiais e informações para desenvolvedores e usuários da
plataforma.
A Figura 21 mostra a interface principal do projeto Amadeus.

Figura 21–Tela principal do ambiente Amadeus (Amadeus, 2016).

3.3.3 Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment)
Segundo Moodle (2016) e Ribeiro et al. (2007), o Moodle é um software livre de
apoio ao ensino/aprendizagem desenvolvido em tecnologia PHP e com suporte aos
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bancos de dados MySQL, PostgreSQL, Oracle, Access e Interbase. Por meio da licença
Open Source é possível carregar, usar, alterar e até mesmo distribuí-lo. O Moodle
possibilita que um estudante e professor possam integrar-se em qualquer curso online
que desejarem.
O foco da ferramenta está na atenção direta à aprendizagem que ocorre
interativamente com os artefatos utilizados pelos usuários (textos ou apresentações, por
exemplo), não

tratando a

aprendizagem

apenas

como

atividade

social.

O

desenvolvimento dessa ferramenta é por conta da comunidade virtual, que reúne
programadores e desenvolvedores de software livre, além de administradores de
sistemas, professores. O Moodle encontra-se disponível em diversos idiomas, inclusive o
português.
Ribeiro et al. (2007) explica que os cursos desenvolvidos na plataforma Moodle
podem ser configurados em três diferentes formatos, conforme a atividade que será
desenvolvida:


Formato Social: neste formato o tema é articulado de acordo com o fórum
publicado na página principal;



Formato Semanal: o curso é organizado em semanas, com datas de início e fim;



Formato em Tópicos: os assuntos são divididos em tópicos sem limite de tempo
predefinido.
Os principais recursos para o desenvolvimento das atividades são: chat, diálogo,

fórum, glossário, avaliação do curso, lições, questionário, pesquisa de opinião, blogs e
suporte multi-idiomas. A tela inicial do Moodle pode ser observada na Figura 22.

32

Figura 22––Tela de boas-vindas do ambiente Moodle (Moodle
Moodle, 2016).

3.4 Repositórios de Objetos de A
Aprendizagem (ROA)
O método mais utilizado para administrar as informações sobre os OA é por meio
de repositórios, pois eles permitem aos usuários atribuírem significado aos dados,
transformando-os
os em conhecimentos que podem ser partilhados, constituindo, dessa
forma, a inteligência coletiva que est
está em constante crescimento na atual sociedade
(Sudhana, 2013).
Diante de tal contexto, os Repositórios de Objetos de Aprendizagem (ROA)
(
são
entendidos como um banco de dados central que armazena e gerencia conteúdos de
aprendizagem criados por diferentes autores. Também são compreendidos como
estruturas de encaixe para os objetos educacionais a fim de que ooss mesmos sejam
interligados e acoplados. Assim
Assim,, os repositórios funcionam como bibliotecas públicas ou
comerciais que agrupam vários OA no formato de arquivos digitais ou outros materiais
não digitais (Santos et al., 2014)
2014).
Os repositórios possibilitam ao usuário o armazenamento dos objetos,
objetos o controle
das publicações e também das versões
versões. Além disso, permite a busca a partir de suas
particularidades, o controle de acesso dos usuários e a avaliação dos objetos.
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Apesar de os AVAs permitirem a exportação de conteúdo para demais
aplicações, a comunicação com repositórios externos não dispõe de um padrão
estabelecido. Tal padronização é de fundamental importância para que um AVA possa
se comunicar com algum ROA.
Nos repositórios, os objetos podem ser disponibilizados para os aprendizes de
maneira individual, agrupados em módulos mais amplos, ou mesmo em cursos
completos, anteriormente planejados pelos educadores ou estruturados para alunos ou
grupos de alunos a partir de algum diagnóstico de suas necessidades.
Sendo considerados como facilitadores na produção de novos cursos, os
repositórios devem possuir alguns requisitos em sua composição, tais como Campos et
al.(2013):


Armazenamento de metadados sobre OA;



Armazenamento de conteúdos de OA: conteúdos de objetos que compõem
elementos físicos (arquivos e links) e seu armazenamento e acesso devem ser
disponibilizados de forma segura, eficiente e padronizada;



Integração com sistemas que gerenciam recursos educacionais;



Segurança: um repositório deve fornecer acesso ao seu conteúdo, mediante
autenticação do usuário. Deve permitir também a criação de grupos de usuários e
possibilitar a alteração do objeto, e não apenas a inclusão de comentários;



Serviços operacionais: um repositório deve prover serviços básicos, como cópia
de segurança e restauração de sistema.
Alguns exemplos de repositórios de OA que suportam o padrão SCORM são:



BIOE: criado pelo Banco Internacional de Objetos Educacionais, esse
repositório tem por objetivo localizar, catalogar, avaliar e disponibilizar objetos
educacionais digitais elaborados em diversas mídias na área da educação (Bioe,
2016).



CESTA: desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é
composto por uma coleção de entidades tecnológicas e com o objetivo de
organizar OAs. Esse repositório respeita padrões de compartilhamento e pode ser
acessado via web (Cesta, 2016).
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CLOE

(Co-Operative

Universidade

de

Learnware

Waterloo

Object

(Canadá),

Exchange):

esse

desenvolvido

repositório

possibilita

na
o

armazenamento e o desenvolvimento colaborativo de OAs. Ele permite ainda o
relacionamento com outros objetos existentes em seu banco de dados (Cloe,
2016).


LabVirt: foi criado no Laboratório Didático Virtual pela Universidade de São
Paulo (USP) e coordenado pela Faculdade de Educação. Esse repositório
armazena objetos educacionais de Física e Química sob a forma de animações e
simulações (Labvirt, 2016).



RIVED: desenvolvido pela Rede Interativa Virtual de Educação. Os objetos
disponibilizados nesse projeto são atividades multimídia na forma de animações
e simulações. O RIVES não adota nenhum padrão de compartilhamento de OA.
Dessa forma, as aplicações do material desenvolvido nesse projeto têm sua
utilidade limitada, pois a maioria dos AVAs não são capazes de importar esse
tipo de material (Rived, 2016).
3.5 Considerações finais
Esse capítulo discute a base teórica de um OA, seus principais conceitos e

algumas de suas definições. Em seguida, tratou dos principais e mais utilizados padrões
dos OA, classificando seus tipos e apontando as principais características de cada um
deles. Na sequência foram explicados os mais relevantes padrões de metadados que
compõem os OAs. Para finalizar, foram levantados os principais ambientes de
aprendizagem virtuais, apontando suas particularidades e atributos.
O estudo de OA é de extrema importância para os educadores e desenvolvedores,
pois a demanda para o uso de AVA está em plena ascensão. Novos padrões irão surgir e
esses profissionais devem estar aptos a dominá-los e criar objetos para seus fins
particulares.
Tanto em relação aos padrões de OA, metadados e AVA, pode-se observar que
todos os desenvolvedores buscam maior facilidade de uso por parte dos usuários. A
expectativa para o futuro próximo é a unificação dos padrões e cada vez mais ambientes
de aprendizagem disponíveis na web.
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4. Modelo para o desenvolvimento e a distribuição de aplicações de
realidade

aumentada

empacotadas

no

formato

de

objetos

de

aprendizagem
O processo para elaboração de um software é constituído por uma sequência de
fases que determinam o caminho a ser operacionalizado para um efetivo
desenvolvimento. Para isso, é necessário especificar, projetar, implementar e testar o
software (Sommerville, 2004). Dessa maneira, além de direcionar a criação, essas etapas
devem ser capazes de auxiliar os desenvolvedores a acompanharem a evolução do
software desenvolvido, visando à melhor eficácia e eficiência dos resultados obtidos.
Este capítulo apresenta um modelo para o desenvolvimento e a distribuição de
aplicações de RA empacotadas no formato de OA criado. Inicialmente, é mostrada uma
visão geral do modelo e, em seguida, as fases são detalhadas.
4.1 Modelo para o desenvolvimento e a distribuição de aplicações de realidade
aumentada empacotadas no formato de objetos de aprendizagem
As tecnologias computacionais estão cada vez mais presentes nos mais diversos
contextos educacionais. Elas têm modificado os métodos atuais de ensino e criado novas
alternativas. Contudo, o uso eficiente e eficaz delas depende, entre diversos fatores, da
construção/adaptação simples das aplicações, como é o caso das que envolvem RA. A
tecnologia RA é recente e possui diversas características, como o uso de equipamentos
de entrada/saída não convencionais, o que torna os modelos tradicionais de
desenvolvimento limitados quando se trata delas. No caso das aplicações de RA
sofisticadas, como, a exploração de um vulcão, a construção delas agrega diversos
pontos específicos, que não são levados em conta nos softwares comuns.
A Figura 23 ilustra o modelo criado nessa dissertação, no qual cada fase pode ser
realizada utilizando especificações genéricas para cada uma. O modelo é um ciclo que
considera pontos específicos das aplicações de RA educacionais. Cada etapa será
descrita nas próximas subseções. Esse modelo usou como base inicial o
desenvolvimento incremental Sommerville (2004), que prevê a apresentação da solução
ao usuário para avaliação a fim de promover a criação de uma nova versão. Esse
conceito de avaliação constante e aprimoramento foram mantidos, pois a ideia é que os
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OA gerados estejam sempre sujeitos a modificações conforme a avaliação/necessidade
do professor - tanto o aplicativo em si quanto o conteúdo gerido por ele. Assim, é
esperado que as aplicações de RA, que serão empacotadas no formato de OA, sejam
projetadas de tal forma que promovam a construção de outros OA por meio da alteração
do conteúdo ou até mesmo da estrutura.

Figura 23– Modelo proposto para desenvolvimento de aplicações de RA no formato de OA.

4.2 Fases do modelo
A seguir são descritas as principais fases do modelo desenvolvido no trabalho,
descrevendo as características e as principais problemáticas de cada uma das fases
apresentadas pela proposta.
4.2.1 Análise de requisitos
De forma geral, o sucesso do processo de construção de um software pode ser
medido analisando o quanto ele atende ao objetivo proposto. Dado que a especificação
dos requisitos determina o objetivo, então essa fase é fundamental. Se essa fase não for
realizada de maneira apropriada, todo o esforço despendido nas fases seguintes pode ser
perdido, gerando problemas como a necessidade de refazer todo o ciclo de
desenvolvimento.
Segundo o site da IEEE (2016), a especificação dos requisitos é definida como o
processo no qual está envolvido o estudo das principais necessidades dos usuários finais,
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traçando uma forma de encontrar uma correta definição do sistema a ser elaborado.
Portanto, é a etapa que define o que vai ser feito e não como será feito (Marçal et al.,
2010). Essa fase é vista como desafiadora pela engenharia de requisitos, que é a área da
engenharia de software que trata dela. Destacam-se como desafios pontos como a
identificação de stakeholders; ambiguidade e falta de clareza dos requisitos;
rastreamento dos requisitos e comunicação entre os envolvidos.
De forma geral, os requisitos podem ser divididos em (Sommerville, 2004;
Martins e Guimarães, 2012):


Funcionais: são aqueles que definem como o sistema terá de agir, o que
ele fará, quais serão as suas funcionalidades e o que oferecerá. Quando
são descritos de forma abstrata, então são voltados para que sejam
compreendidos pelos usuários. Contudo, quando são detalhadas as
funções, suas entradas e saídas e outros pontos, então são voltados para os
implementadores;



Não funcionais: são os relacionados à definição das propriedades e
restrições do sistema. Eles podem ser subdivididos em categorias, por
exemplo: requisitos referentes aos dados, tratando vitalidade, precisão e
quantidade; requisitos de ambiente – cuidam das restrições físicas do
ambiente no qual a aplicação será executada, por exemplo, a luz
ambiente; requisitos de usuários - definem quem serão os potenciais
usuários; e de usabilidade - buscam atender metas como facilidade de
aprendizagem, memorização da aplicação e eficiência da aplicação.

Para o levantamento dos requisitos pode-se utilizar técnicas específicas, como
entrevistas com os usuários finais, questionários e visitas ao ambiente físico. No
contexto da dissertação, que é o de aplicações de RA com fins educacionais, é
fundamental o envolvimento dos stakeholders (por exemplo, o professor e o responsável
pelo laboratório computacional da instituição) no processo de levantamento de
requisitos. Somente assim pode ser levantado como a RA pode ser aplicada de maneira
eficiente, considerando as restrições do ambiente a ser usado como os de equipamentos,
espaço físico e luminosidade. O uso ou não de marcadores e a mobilidade dos usuários
são exemplos de especificidades das aplicações de RA que devem ser apontadas durante
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o levantamento dos requisitos, pois envolvem tanto a necessidade de soluções de
software quanto de hardware e de ambiente. Portanto, essa fase influenciará diretamente
a decisão do professor de adotar ou não o OA baseado em RA.
Então, é esperado que a fase de especificação de requisitos resulte em um
documento com a especificação dos requisitos funcionais e não funcionais, incluindo
requisitos como os referentes a dados, ambiente, usuários e usabilidade.
4.2.2 Projeto do Sistema
Utilizando como ponto de partida os requisitos especificados anteriormente, essa
fase visa à descrição da estrutura da aplicação, dos modelos, da interface, das
ferramentas a serem utilizadas, do projeto de banco de dados e, às vezes, dos algoritmos
a serem implementados (Peterson, 2009). Embora existam diversos pontos em comum
entre a maioria das aplicações e as aplicações de RA, existem diferenças marcantes, por
exemplo, as aplicações de RA geralmente não usam banco de dados. Por isso, as
aplicações possuem preocupações próprias, como:


Projeto de ambiente físico: a maioria das aplicações de RA utiliza câmera,
consequentemente, a iluminação do ambiente físico interfere diretamente
no rastreamento de objetos na cena real. Então, aspectos como esse e
outros (por exemplo, ergonômicos e de locomoção) devem ser levados
em conta na especificação do ambiente físico de execução;



Projeto de hardware: para que a aplicação seja interativa é necessário que
a aplicação atinja cerca de 30 frames/segundo; então, o desempenho do
computador a ser utilizado deve ser compatível. Além disso, é
fundamental a especificação da câmera a ser utilizada. Outros aspectos
também devem ser avaliados para especificação do equipamento a ser
utilizado, como a mobilidade dos usuários;



Projeto de interação: a interação dos usuários com os objetos virtuais e a
interação da aplicação com o ambiente são pontos de destaque nas
soluções de RA. Por intermédio dela, a aplicação adiciona objetos virtuais
à cena real e os usuários interagem com os objetos adicionados. Por isso,
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torna-se necessário definir a solução de detecção dos objetos reais e da
interação dos usuários com os objetos virtuais. Faz parte dessa tarefa
definir se a aplicação usará marcador ou não. Se for com marcador, então
é necessário definir o tipo e a solução de software a ser utilizada. Em um
projeto educacional voltado para crianças, até o tamanho do marcador
deve ser considerado, pois poderá influenciar na facilidade de
manipulação dele;


Projeto de visualização: a maioria das aplicações de RA enriquecem o
mundo real com objetos 3D. Por isso, o projeto de visualização deve,
além de considerar o dispositivo de saída, levar em conta, por exemplo,
que o usuário estará se locomovendo durante a execução da aplicação;



Projeto dos objetos virtuais: as aplicações de RA podem envolver a
adição de diversos tipos de objetos virtuais, como objetos 3D, texturas,
sons e vídeos. Então, é fundamental a definição de quais serão utilizados
no projeto;



Projeto de uso: definição de como a aplicação no formato ou não de OA
será utilizada pelo professor. Por exemplo, o projeto pode visar somente
apresentar objetos 3D com diferentes perspectivas ou ilustrar um
processo, por exemplo, o de fotossíntese. Se a aplicação for utilizada no
formato de OA, então deve definir também o ambiente responsável pela
importação e apresentação do mesmo (por exemplo, o Moodle).

Um ponto em comum que as aplicações de RA têm com outras aplicações é a
necessidade de definir a linguagem de programação, as ferramentas de desenvolvimento,
os sistemas operacionais suportados, entre outras. No caso das aplicações de RA
educacionais existe uma busca por ferramentas voltadas para usuários finais para que
eles mesmos construam as aplicações. Essa abordagem é viável para a elaboração de
aplicações de RA consideradas simples, ou seja, com poucos recursos de interação,
visualização e adaptação a novos conteúdos.
Um ponto importante no projeto das aplicações de RA que serão empacotadas no
formato de OA é o acoplamento do conteúdo à estrutura da aplicação. Alto grau de
acoplamento resulta em dificuldades para futuras adaptações, pois se torna necessária a
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alteração de código sempre que for realizada alguma modificação. Assim, é desejável
que o projeto preveja o desacoplamento, pois trará como benefício a facilidade de adição
de novos recursos e/ou conteúdo na aplicação.
Assim, essa fase determina como a aplicação será construída, definindo a sua
interface, os recursos computacionais que serão utilizados para o desenvolvimento e
outras necessidades. Como consequência, estabelece qual hardware será utilizado para
entrada e saída, os tipos de marcadores, as ferramentas de desenvolvimento que serão
utilizadas, objetos virtuais (3D, imagens, cheiros e outros) e as plataformas suportadas,
como mobile, web e desktop. O resultado será usado para que os desenvolvedores e
outras pessoas, como o professor, os modeladores, os desenhistas e o responsável pelo
laboratório executem as respectivas atividades (Martins e Guimarães, 2012).
4.2.3 Implementação
A implementação consiste na execução dos projetos elaborados na fase anterior.
Para a construção da aplicação de RA existem diversas ferramentas disponíveis, como:
Vuforia (Vuforia, 2016), Flaras (Flaras, 2016) e Unity 3D (Unity, 2016). Cada uma delas
com suas particularidades e especificações possibilitam o desenvolvimento de um
variado tipo de aplicações de RA, com ou sem marcador, para diversas plataformas de
software (IOS, Android e Windows Mobile) e com suporte à adição de diversos tipos de
objetos virtuais. Um ponto importante que as diferencia é a facilidade de uso. Algumas
delas, como a ferramenta Flaras, são voltadas para usuários finais, o que permite que os
próprios professores desenvolvam as aplicações. Contudo, com essa abordagem os
usuários ficam limitados aos recursos específicos da ferramenta. No caso do uso dela,
por exemplo, pode-se apenas utilizar os marcadores previamente providos. Por outro
lado, existem também as soluções de baixo nível, que exigem programação. Elas
oferecem flexibilidade, ou seja, o desenvolvedor pode, por exemplo, alterar o algoritmo
de detecção de objetos. Por outro lado, exigem programação e um maior tempo para
desenvolvimento. Essa versatilidade está presente em soluções construídas com
ferramentas como o ARToolKit (Artoolkit, 2016).
Faz parte também do desenvolvimento da aplicação a criação do conteúdo, como
os objetos 3D, os sons e as texturas. Vale ressaltar que existem atualmente diversos
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repositórios pagos ou não que disponibilizam objetos prontos. Se o objeto não estiver
pronto, é necessário construí-lo usando, por exemplo, no caso dos objetos 3D,
ferramentas de modelagem, como o Blender (Blender, 2016), 3D Studio (Autodesk,
2016) e o Maya (Autodesk, 2016), e, no caso de texturas, ferramentas como Photoshop
(Adobe, 2016), Gimp (2016).
Paralelamente à construção do software é necessário também levar em conta a
execução dos outros itens de projeto. Entre eles, se for o caso, a adequação do
laboratório – tanto de recursos computacionais quanto do projeto de ambiente. Além
disso, é preciso elaborar o manual de uso, que deve incluir sugestões de abordagens
educacionais – tarefa a ser conduzida pelo professor.
4.2.4 Avaliação da Aplicação de RA
A avaliação da aplicação de RA visa verificar se a mesma funciona conforme os
requisitos especificados. Dessa maneira, possibilita descobrir os defeitos antes do uso,
uma vez que são simuladas situações reais. Já que as aplicações de RA também
dependem de equipamentos específicos, como câmeras e marcadores, essa fase também
trata de validar esses recursos. Porém, vale ressaltar que os testes são capazes de apenas
apontar a presença de erros, mas não a sua ausência.
Os testes aplicados na maioria das aplicações (por exemplo, testes unitários,
testes de componentes, teste de sistema, teste de desempenho e outros) podem ser
aplicados na avaliação das aplicações de RA. Eles podem ser automáticos ou
não(Sommerville, 2004).Geralmente, os testes são executados com os usuários ou
potenciais usuários, inclusive acaba sendo necessário utilizar um ambiente/equipamento
similar ao real.
Como a tecnologia de RA é recente e suporta interação e visualização não
convencional, se torna importante a análise da qualidade, principalmente no que se
refere à usabilidade (aspectos referentes à interface do usuário que podem vir a
ocasionar uma usabilidade reduzida por parte do usuário final). Apesar de essa qualidade
poder ser responsável pelo sucesso ou pelo fracasso da aplicação, pouco se conhece a
respeito da opinião dos usuários e de suas satisfações e frustrações no uso de aplicações
de RA.
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A avaliação de usabilidade permite ao avaliador elaborar determinado
julgamento a respeito da qualidade de uso do software desenvolvido, e também permite
que sejam identificados problemas que possam, de certa forma, prejudicar a experiência
do usuário (Barbosa e Silva 2010). A inspeção de usabilidade é um método de avaliação
de baixo custo que pode ser utilizado. O avaliador o aplica para examinar a interface à
procura de consistência com as propriedades de usabilidade.
O processo de inspeção de usabilidade consiste em classificar e enumerar os
problemas de usabilidade apresentados pela interface. Tais problemas são classificados
com grau de severidade para que os problemas mais graves sejam tratados com mais
prioridade (Martins et al., 2014). Esse tipo de avaliação pode ser realizada usando
métricas.
Nielsen (1993) apresenta métricas gerais de usabilidade que visam determinar
itens como satisfação do usuário ou capacidade de aprendizado no uso da aplicação. Por
serem gerais, elas não contemplam novos conceitos, como o uso de marcadores e a
adição de objetos virtuais das aplicações de RA. Kostaras e Xenos (2009) descreveram,
de maneira geral, diretrizes para serem utilizadas para as aplicações de RA.

Eles

identificaram pontos fortes e fracos de fazer avaliação por meio de entrevistas,
questionários, inspeções ou testes de usabilidade. Porém, o trabalho não apresenta
métricas. Zainuddin, Zaman e Ahmad (2011) apresentam um trabalho sobre avaliação
das aplicações de RA usado via avaliação de usabilidade, mas também não apresentam
as métricas utilizadas para mensurar os resultados da avaliação. Martins e Kirner (2015)
propõem um questionário composto por 53 atributos para avaliar a usabilidade de
aplicações de RA. Os atributos são divididos nas seguintes categorias: Interação com o
sistema,

Interface

da

Aplicação,

Representação,

Aspectos

Sensoriais

e

Comportamentais, Motivação e Esforço, Associação Espacial, Aspectos Internos e de
Configuração e Funcionalidade Geral. O questionário apresentado por eles pode servir
como guia para avaliar a usabilidade de aplicações de RA no contexto educacional. O
questionário é amplo, o que permite escolher questões que mais se adequam ao contexto.
Essa etapa de avaliação da aplicação não deve ser subestimada, pois os resultados
auxiliam no aprimoramento da mesma e, consequentemente, no alcance dos objetivos.
Seguindo o ciclo proposto nessa proposta, caso seja necessário, pode-se voltar para o
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estágio inicial do processo de desenvolvimento, ou seja, na especificação dos requisitos
tanto para atender a algum requisito inicial quanto para adicionar um novo requisito.
Portanto, é esperado ao final dessa fase que os usuários estejam satisfeitos com a
aplicação de RA.
4.2.5 Processo de Empacotamento
Visto que OA no contexto dessa dissertação são recursos digitais que contribuem
para o processo de ensino/aprendizagem, pode-se dizer que eles são compostos pela
aplicação de RA e arquivos complementares, como slides de apresentação e exercícios.
Por isso, a fase de projeto contempla também a estratégia educacional, que pode resultar
nesses materiais. Então, o processo de empacotamento engloba todo um propósito de
uso, que é pautado na reutilização do OA. Como consequência, essa fase é opcional se o
objetivo não for ocasionar a reutilização por outros e/ou a importação e uso do material
em uma ferramenta de visualização de OA. Porém, o empacotamento e a distribuição
dele permitem que outros contribuam para a evolução do OA aumentando, assim, à vida
útil dele.
A Figura 24 mostra o processo de empacotamento que independentemente do
material a ser empacotado e do padrão que o OA respeitará a sequência estabelecida.
Inicialmente, o empacotador recebe como entrada os arquivos referentes ao conteúdo
didático (aplicação de RA e materiais complementares); em seguida, gera-se o arquivo
de metadados, cujo conteúdo é composto de informações sobre o objeto que será gerado,
incluindo dados sobre a sua utilização, como a disciplina associada ao objeto e o seu
público-alvo; por fim, é gerado um arquivo - o OA, que pode ser gerado em diversos
formatos (por exemplo, SCORM, Ariadne, IMS, IEE_LTSC ou outros). A seção 4.3
mostra a ferramenta de empacotamento desenvolvida nessa dissertação.
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Entrada

Processamento

Saída

(Arquivos)

(Empacotamento)

(Objeto de Aprendizagem)

•Aplicação de Realidade
Aumentada
•Material Complementar

•Compactação
•Adição de arquivos de
configuração
(metadados)

•Scorm
Scorm
•Ariadne
Ariadne
• IMS
•IEEE
IEEE-LTSC

Figura 24– Sequência do processo de empacotamento.

Portanto, essa etapa representa a transformação de todo o conteúdo criado em um
OA pronto para ser importado por um AVA, respeitando seus padrões e arquivos
relevantes.
4.2.6 Distribuição
Um dos principais fatores que motivam a geração de OA é a possibilidade de
reuso. Porém, para que isso aconteça, além de possibilitarem a adaptação conforme o
desejo do interessado é necessário que estejam armazenados de tal forma que sejam
facilmente encontrados. A solução atual é a armazená-los
los em repositórios de OA que
estão disponíveis na internet, tais como o BIOE (Bioe, 2016), CESTA(Cesta,
CESTA
2016),
CLOE (Cloe, 2016), LabVirt (LabVirt, 2016) e o RIVED (Rived,
(Rived 2016). Esses
repositórios armazenam os OA e oferecem ferramentas próprias
as de busca, que se
baseiam nos metadados doss objetos
objetos, que contêm informações sobre eles,
eles por exemplo, a
disciplina tratada pelo mesmo
mesmo. A Figura 26 (à esquerda) mostra a interface do
repositório CESTA, e a Figura 25 (à direita), a interface da Bioe.. O recurso de busca
oferecido por esses repositórios é fundamental para o sucesso do reuso dos OA. Por isso,
é desejado que além de ser de boa qualidade, os OA sejam acessíveis (Ochoa e Durval,
Durval
2009).
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Figura 25–Repositórios: Cesta (à esquerda) e Bioe (à direita).

Segundo os autores Ochoa e Durval (2009), apesar de inúmeras possibilidades de
armazenamento, nem sempre o OA é disponibilizado no local mais adequado que facilite
sua reusabilidade. O não armazenamento dos OA em repositórios gera dificuldades na
atividade de localização deles, pois os mecanismos de busca não são capazes de
encontrá-los. Esse problema pode desencadear um retrabalho, situação em que o
interessado, por não saber da existência de um OA que atenda a suas necessidades,
poderá reconstruir o objeto. Por isso, é recomendado que os OA sejam sempre
depositados nos repositórios próprios (Vicari, 2010). Além de estarem armazenados em
repositórios, os OA podem estar em outros locais também, como em um AVA, uma
midiateca, uma página na Web ou até mesmo em uma pasta compartilhada dentro de um
servidor local (Ochoa e Durval, 2009).
Para Ochoa e Durval (2009), os repositórios possibilitam o armazenamento, o
compartilhamento e a preservação dos OA. Eles são, sem dúvida, os bancos de dados
mais adequados para organizar, classificar e armazenar esses objetos, viabilizando então
sua reutilização para seus usuários finais (alunos, professores e tutores).
É esperado como produto final dessa da fase de Distribuição a exportação do OA
gerado para um repositório. Um ponto relevante no uso dos objetos armazenados nos
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repositórios públicos é que o uso/adaptação é permitido por todos, porém deve-se
sempre atribuir os créditos de autoria.
4.2.7 Avaliação de Aprendizagem
A RA aplicada no contexto educacional é indicada como promissora (Nmc,
2016). Para que se realmente saiba se o seu uso traz ganhos aos envolvidos é necessário
avaliar se houve algum ganho no seu uso, ou seja, se trouxe benefícios para o processo
de ensino/aprendizagem. Para isso, é necessário coletar, analisar e quantificar ou
qualificar os resultados conforme um determinado padrão de qualidade previamente
estabelecido.
Segundo Melo et al. (2012), existem três formas de avaliar um contexto de
ensino/aprendizagem: (1) a avaliação somativa, que acontece no final do processo de
ensino e aprendizagem; (2) a formativa, que ocorre dentro do desenvolvimento do
ensino de uma unidade didática ou de um período letivo; (3) a diagnóstica, que avalia
quais os conhecimentos conceituais e procedimentais que os educandos dominam em
uma determinada disciplina. Levando-se em consideração essas opções, esse trabalho
propõe o uso da avaliação diagnóstica pela possibilidade de comparativo de pré e pós
teste visando estabelecer a evolução do aprendiz.
A avaliação diagnóstica é constituída por uma sondagem, projeção e retrospecção
da situação de desenvolvimento do aprendiz, dando-lhe elementos para verificar o que
aprendeu e como aprendeu (Santos e Varela, 2007). Assim, essa avaliação possibilita
verificar em que medida os conhecimentos anteriores ocorreram e o que se faz
necessário planejar para selecionar as dificuldades encontradas. Para isso é necessário
que ocorra no início de cada ciclo de uso do OA alvo e no final, sendo possível saber o
quanto de aprendizagem significativa ocorreu no processo.
O procedimento de avaliação diagnóstica aplicada aos OAs deve ser executado
da seguinte forma: pré e pós-testes devem ser utilizados para medir o conhecimento
adquirido pelos participantes no uso do objeto. O pré-teste é um conjunto de perguntas
feitas aos participantes antes do uso do OA com a finalidade de determinar o seu nível
de conhecimento sobre o conteúdo que será ensinado; após utilizar o OA, os aprendizes
devem responder o pós-teste com as mesmas perguntas feitas anteriormente ou
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perguntas com o mesmo nível de dificuldade. Por meio da comparação das notas do préteste com as notas do pós-teste é possível descobrir se o uso do OA foi bem-sucedido ou
não. Com essa fase, o ciclo de construção das aplicações de RA e empacotamento no
formato de OA é finalizado.
4.3 Ferramenta para empacotamento de OA baseados em RA
Devido à falta de ferramentas voltadas para empacotar aplicações de RA no
formato de OA e/ou outros conteúdos educacionais foi desenvolvida uma aplicação para
tal tarefa. Essa ferramenta recebe a aplicação de RA, processa o empacotamento e gera,
por fim, o OA conforme o padrão SCORM (Carvalho, Guimarães e Martins, 2016). A
Figura 26 apresenta os passos executados por essa ferramenta. Inicialmente, é criada a
aplicação de RA e todo o conteúdo relacionado, que pode ser qualquer tipo de arquivo,
como textos, imagens, animações e páginas web (passo 1). Em seguida, a ferramenta faz
o empacotamento (passo 2). Nesse caso, os arquivos referentes ao padrão SCORM são
adicionados, por exemplo, o “imsmanifest.xml”, que descreve a estrutura lógica do
conteúdo educacional, ou seja, fazem parte dele os links para todo o conteúdo do objeto.
Logo após, compacta-se todos os arquivos, o que resultada no OA (passo 3). A partir
desse momento, o OA está pronto para ser importado por um ambiente de aprendizagem,
como o Moodle, e ser disponibilizado para o aluno, que poderá acessar via Web (passo
4). Em seguida, o ambiente de aprendizagem torna-se responsável pelo gerenciamento
do OA, ou seja, ele cuida de todas as ações que ocorrem, por exemplo, redirecionando o
usuário para outro objeto e registrando todas as ações que ocorrem no ambiente.
Passo 1: Construção da aplicação de Realidade
Aumentada e outros arquivos relacionados
Passo 2: Empacotamento do formado SCORM

Passo 3: Importação no Ambiente de Aprendizagem
(ex.: Moodle)
Passo 4: Acesso do estudante
(Browser)

Figura 26 - Geração, empacotamento e visualização do conteúdo de RA
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Como a ferramenta empacota no formato SCORM, então o arquivo final é
compactado no formato “pkzip” ou “pif”. Esse processo não altera a aplicação de RA ou
o conteúdo que for também adicionado. A Figura 27 mostra a interface da aplicação.
Nela o usuário informa a localização (ícone de lupa) dos arquivos da aplicação de RA e
o nome destino do OA. Quando acionado o botão de geração (ícone de gravação), o OA
no padrão SCORM é gerado.

Figura 27– Interface do empacotador.

Essa ferramenta foi criada utilizando a linguagem Java com a ferramenta
NetBeans 8.0.2. O diagrama de classes apresentado na Figura 28 mostra as principais
classes do empacotador. A classe Principal é a que inicializa o aplicativo e constrói a
interface gráfica. Ela utiliza os métodos da classe gerenciaArquivos para tratar a adição
dos arquivos, a configuração
ção dos valores internos dos arquivos, por exemplo, nomes dos
links
inks utilizados no arquivo imsmanifest.x
imsmanifest.xml.
ml. A classe Principal também utiliza
utiliz a classe
Compactador
tador para gerar e validar o OA.

Figura 28– Diagrama de Classes do modelo empacotador (Carvalho,
Carvalho, Guimarães e Martins,
Martins
2015).
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Com essa ferramenta torna-se possível desenvolver aplicações de RA, agregar
materiais diversos e empacotá-los no formato de OA, que logo após pode ser
disponibilizado em repositórios, e, consequentemente, promover o reuso dos mesmos.
4.4 Considerações finais
Existe uma busca constante por soluções tecnológicas que possam ser inseridas
no contexto educacional para apoiar o processo de ensino/aprendizagem. Porém, para
que isso aconteça é necessário um amadurecimento da tecnologia que permita a
construção e uso delas, principalmente, pelos usuários finais. Esse capítulo apresentou as
principais contribuições dessa dissertação, que são um modelo voltado para a construção
das aplicações de RA e a distribuição delas por intermédio de OA. Além disso, mostrou
também a ferramenta desenvolvida que visa ao empacotamento de aplicações de RA e
arquivos complementares no formato do padrão SCORM.
Como passo seguinte sugere-se o aprimoramento da ferramenta, oferecendo
mais detalhes sobre os arquivos complementares, incluindo uma interface para a
descrição deles. Além disso, é importante também que todo o modelo e a ferramenta
sejam válidos em diversas situações para diversos usuários.
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5. Estudos de Caso
Este capítulo visa introduzir e avaliar a aplicação do modelo apresentado no
trabalho. Foram realizados dois experimentos para validar o modelo: o primeiro com
alunos do ensino fundamental, que trabalharam com uma aplicação voltada para a
matéria de sólidos geométricos; e o segundo estudo de caso, que foi realizado também
com alunos de ensino fundamental no contexto de estudo das classes de animais da área
de biologia.
5.1 Estudo de Caso 1
Esse experimento foi desenvolvido no segundo semestre de 2015 e teve como
objetivo principal avaliar o funcionamento prático do modelo desenvolvido. Além disso,
o estudo de caso permitiu validar a ferramenta desenvolvida para a etapa de processo de
empacotamento.
Esse estudo de caso foi realizado com uma turma do 4° ano do ensino
fundamental de uma escola da zona rural da cidade de Socorro, interior de São Paulo. A
classe era composta por vinte e dois alunos com nove anos de idade, e dois alunos com
oito anos de idade (total de 24 alunos).
O professor da turma relatou a dificuldade na compreensão dos alunos na
disciplina de sólidos geométricos caracterizada pelo fato da utilização do método
tradicional de ensino, no qual o desenho de um sólido geométrico se estabelece em duas
dimensões na lousa. Segundo o professor, havia grande dificuldade por parte dos alunos
na percepção de desenhos tridimensionais, por exemplo, um cubo ou até mesmo um
paralelepípedo. Isso motivou o uso da RA para auxiliar no ensino de sólidos
geométricos, pois permite a inserção de objetos tridimensionais no ambiente real, o que
pode acarretar uma melhor compreensão por parte dos aprendizes.
A aplicação de RA desenvolvida foi cria com a ferramenta FLARAS e executada
em computadores com Windows XP e Windows 7 com arquitetura de 32 e 64 bits
disponibilizado no laboratório da escola.
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5.1.1 Especificação dos requisitos
Em meio às diversas técnicas existentes para levantamento de requisitos, as
técnicas escolhidas para o modelo foram: entrevistas e reunião de brainstorming
selecionadas pelo fato de serem de fácil execução, de o projeto envolver poucas pessoas
e de a geração de resultados em curto espaço de tempo.
A fim de verificar os requisitos funcionais e não funcionais do modelo proposto,
o professor da turma foi consultado e entrevistado, visando elencar as principais
dificuldades dos alunos para compreensão da disciplina, as ferramentas de apoio que
poderiam auxiliá-lo na disciplina, e também as sugestões referentes à usabilidade da
aplicação. Além disso, o responsável pelo laboratório de informática também foi
entrevistado para entendimento físico do local de aplicação dos testes, principalmente
perguntas referentes à iluminação e configuração dos computadores, ou seja, uma
análise completa a respeito da infraestrutura do local.
O professor apoiou os desenvolvedores durante todo o ciclo de desenvolvimento
por meio de diálogos e entrevistas rotineiras, principalmente na fase de elaboração do
objeto para o ensino de sólidos geométricos.
Por meio do levantamento de requisitos foi possível elencar os requisitos
funcionais e não funcionais do modelo proposto, conforme descrito a seguir:


Funcionais: definiram-se todas as funcionalidades a serem executadas pelos
alunos, por exemplo, as interações suportadas (rotação, translação).

Foram

definidos também os menus, o acesso via web e os marcadores;


Não Funcionais: interface amigável, colorida e chamativa para a idade dos
alunos, repleta de desenhos e animais para estimular a atenção do público-alvo;
facilidade no uso do objeto tanto para alunos como professores. Além disso,
definiu-se também o fluxo de execução da aplicação. Inicialmente, previu-se a
etapa pré-teste, que visou medir o conhecimento inicial do aluno em relação à
disciplina, composta de uma série de cinco perguntas sobre sólidos geométricos
(2D). A etapa aprendizagem foi projetada para que o aluno tenha acesso ao
conteúdo de aprendizagem por meio da manipulação dos objetos tridimensionais.
E, finalmente, a etapa pós-teste foi responsável por mensurar o conhecimento
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final do aluno após a etapa de aprendizagem com cinco questões com mesmo
grau de dificuldade da etapa de pré-teste sobre o tema de sólidos geométricos.
Como resultado prático da aplicação da especificação dos requisitos, salienta-se a
importância do documento gerado para o teste aplicado, uma vez que, a partir de tal,
foram estabelecidas as principais necessidades do objeto a ser desenvolvido. Portanto,
por meio de uma pesquisa com os envolvidos foi possível levantar os requisitos da
aplicação, dividindo as especificações em requisitos funcionais (diretamente ligados à
aplicação) e não funcionais (voltados ao ambiente da aplicação e à condução dos testes),
servindo como guia para a etapa de projeto do sistema.
5.1.2 Projeto do Sistema
Na etapa de projeto do sistema foi gerada uma descrição computacional,
mencionando o que a aplicação deveria fazer. Isso teve como base a especificação dos
requisitos realizada anteriormente.
O projeto do ambiente físico pode ser observado na Figura 29. Ela mostra os
principais detalhes a respeito do local destinado à aplicação do teste. Observa-se que as
mesas ficaram enfileiradas mediante a iluminação proveniente das janelas e elas também
foram dispostas para que os computadores ficassem igualitariamente divididos em cinco
para cada fileira visando uma melhor distribuição dos alunos.

Figura 29– Imagem do projeto do ambiente físico.
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Já na Figura 30 é possível observar os pontos levantados referentes ao projeto de
hardware, em que são listados os requisitos básicos referentes a hardware
hardwares necessários
para a execução da aplicação.

Figura 30– Projeto de Requisitos Computacionais.

A Figura 31 mostra o marcador selecionado para a aplicação
aplicação; tal seleção faz parte
da etapa do projeto de interação.

Figura 31– Imagem do projeto de interação.

A documentação referente à interface descreve a finalidade da interface interativa
e atraente para uma criança com desenhos infantis
infantis, e telas multicoloridas
multicolorida em seu design
criado pelo autor. Para o projeto de visualização foi estabelecido um critério entre as
possíveis imagens da página
página, a qual apresentaria o conteúdo educacional aos alunos, em
que as imagens deveriam ser de temática infantil e colorida como pode ser visto na
Figura 32.
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Figura 32– Imagem do projeto de visualização.

Já a Figura 33 apresenta o projeto de objetos virtuais, em que estão
representados

os

principais

sólidos

geométricos

a

serem

modelados

tridimensionalmente pelo projetista 3D.

Figura 33– Imagem do projeto de objetos virtuais.

Por fim, o projeto de uso é apresentado nas Figuras 34 e 35. A Figura 34 está
relacionada às principais vantagens de ferramenta de desenvolvimento escolhida, o
FLARAS, enquanto a Figura 35 mostra a sequência da execução do projeto, iniciando na
preparação do laboratório e inicialização das máquinas, e finalizando na desmontagem
do laboratório.
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Figura 34– Projeto de uso referente ao FLARAS.

Figura 35– Projeto de uso referente à sequência da aplicação.

O fluxo de execução definido foi o seguinte: por meio de um botão “Clique aqui
para Aprender”, inicia-se o processo usando RA; assim, o aluno é direcionado para a
aplicação 3D. Nesse momento, o aluno tem a possibilidade de visualizar cinco botões
que representam os sólidos geométricos (cubo, cone, esfera, paralelepípedo e cilindro),
que quando acionados a partir do clique, mostram-se as características do sólido (faces,
bases) e, finalmente, os botões ao serem clicados novamente apresenta-se um objeto do
mundo real em 3D representando o sólido selecionado. Utilizando um marcador, o aluno
pode movimentar e explorar o objeto 3D. Logo após, os alunos, individualmente,
podem iniciar a subfase de estudo, que foi composta por três jogos de pergunta/resposta.
Cada jogo conta com três opções de respostas, estando apenas uma correta. Se
errasse, o aluno poderia tentar novamente quantas vezes fosse preciso; quando acertasse,
seguiria para o próximo jogo.
A partir da documentação da especificação dos requisitos, foi elaborado o projeto
do sistema no qual consta a descrição computacional, apresentando o que o objeto tem
de fazer e como será feito. No caso do teste, a documentação descreve que o objeto
criado com RA deve conter um conteúdo relacionado ao ensino de sólidos geométricos
voltados ao público infantil, mostrar de qual maneira será desenvolvido, seguindo quais
regras e com quais ferramentas.
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5.1.3 Implementação
A fase de implementação iniciou-se com a ferramenta de desenvolvimento
FLARAS, incorporando alguns objetos tridimensionais, sons e vídeos. Nesse estudo de
caso a implementação tem seu início a partir do uso da ferramenta de desenvolvimento
FLARAS, que incorpora os objetos tridimensionais, adicionando sons e vídeos. O
ambiente de desenvolvimento dessa ferramenta é representado na Figura 36.

Figura 36– Tela de desenvolvimento da ferramenta FLARAS.

Fez parte também do projeto um website desenvolvido com linguagem HTML
(HyperText Markup Language), que recebe dentro de seu código o objeto RA, assim
tornando-os interligados. Além disso, foi criado um formulário online para contabilizar
os resultados de pré-teste e pós-teste por parte dos aprendizes (Figura 37).
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Figura 37– Tela de desenvolvimento de formulário do googledocs.

Durante a implementação foram realizados testes a fim de validar o objeto RA, a
página web, os resultados dos formulários e principalmente a integração entre todos. A
Figura 38 apresenta a página com conteúdo de RA testada pelos aprendizes.

Figura 38–Tela Inicial da página com conteúdo de RA.
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Para a montagem do laboratório foi realizada uma reunião com o professor e a
direção da escola, na qual foi possível estabelecer as necessidades de software e
hardware para a realização dos testes. Foi estabelecido que seria necessário o uso de pelo
menos dez computadores com acesso à internet e equipados com webcam. Em relação à
luminosidade a sala do laboratório já estava dentro dos padrões necessários para a
realização de tarefas que envolvam RA. O laboratório de escolha já continha oito
computadores com acesso à internet e dois sem webcam.
Uma equipe de auxílio à montagem preparou a sala uma hora antes do início dos
testes, levando cerca de 20 minutos para equipar os computadores que já existiam no
laboratório de informática com webcam, adicionando mais dois computadores com
webcam e duas webcams nos computadores que desprovidos delas; em seguida,
realizaram o teste para o acesso à internet e à imagem da câmera.
Com ajuda de uma equipe composta por três integrantes, o laboratório ficou
pronto e apto para o início dos testes. A Figura 39 apresenta o laboratório de informática
pronto para o início das atividades.

Figura 39– Laboratório de informática após etapa de montagem.

Ao término da atividade foi feita a desmontagem do laboratório, tendo sido
removidas as webcams e dois computadores por parte da mesma equipe de montagem;
esse processo levou cerca de 10 minutos.
5.1.4 Avaliação da Aplicação de RA
Em meio a algumas possibilidades de tipos de avaliações de aprendizagem para o
modelo proposto foi escolhida a avaliação de usabilidade. Portanto, além da análise
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realizada por parte do desenvolvedor, ainda houve a avaliação de usabilidade por parte
do professor, que foi um teste baseado na interatividade do professor com a aplicação.
Dessa forma, ele classificou alguns índices referentes à usabilidade, utilizando uma
escala de avaliação.
A avaliação de sistema foi baseada em testes de usabilidade, que é um princípio
de captura de dados observando a interação dos usuários com o objeto.
Os ítens levados em consideração para análise foram:
1- Praticidade: facilidade do usuário para utilizar o objeto;
2- Precisão: o quanto o objeto é preciso nas interações com os cartões. O sistema
pode ser calibrado;
3- Velocidade: o tempo de resposta da aplicação em relação às interações do
aprendiz;
4- Interesse: o quanto a atividade despertou de interesse para o aprendiz durante o
teste.
O professor avaliador observou alguns dos alunos utilizando a ferramenta e
também teve oportunidade de testá-la no final dos testes para, assim, consolidar sua
opinião. A avaliação consistia em notas de 0 a 4 sendo 0 (ruim) e 4(ótimo) para todos os
índices como pode ser observado na Tabela 1.
Tabela 1– Tabela de avaliação de usabilidade.
Índice

0 (ruim)

1 (regular)

2 (bom)

3 (muito bom)

Praticidade

X

Precisão

X

Velocidade

X

Interesse

4 (ótimo)

X
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As notas do professor em relação à usabilidade da ferramenta foram: ótimo (4)
para praticidade sobre a qual o professor comentou que o uso do objeto foi simples e
claro; muito bom (3) para precisão, sendo que a única ressalva do professor foi em
relação à captação dos movimentos, sobre a qual ele comentou que poderia melhorar um
pouco; muito bom (3) para velocidade, sendo que o comentário do professor foi parecido
com o que fez a respeito de precisão (a velocidade dos movimentos capturados poderia
ter sido um pouco mais alta); e ótimo (4) para interesse, sendo que os comentários do
professor foram a respeito do que mais motivou os alunos, a saber, a tecnologia,
responsável por despertar o interesse de todos os alunos, os quais ficaram animados para
praticar mais vezes.
5.1.5 Processo de Empacotamento
A Figura 40 mostra um processo de empacotamento. Inicialmente foi
desenvolvido o conteúdo de RA por meio da ferramenta de autoria Flaras (passo 1).
Além do conteúdo relacionado diretamente com a aplicação de RA, foi possível também
fazer o empacotamento de outros tipos de objetos educacionais, como arquivos HTML,
imagens e animações. Logo após, utilizou a ferramenta de empacotamento (passo 2).
Essa ferramenta criou os arquivos que o SCORM exige e os adicionou aos outros
arquivos gerados na ferramenta de autoria. O imsmanifest.xml é um exemplo de arquivo
que foi adicionado. Nele é descrita a estrutura lógica do conteúdo educacional, ou seja,
fazem parte dele os links para todo o conteúdo do objeto. Em seguida, compactaram-se
todos os arquivos. Então, um ambiente de aprendizagem online importou o OA (passo 3)
e o disponibilizou como conteúdo ao aluno (passo 4). A partir desse momento, o
ambiente de aprendizagem torna-se responsável pelo gerenciamento do objeto, ou seja,
ele cuida de todas as ações que ocorrem, por exemplo, redirecionando o usuário para
outro objeto e registrando todas as ações que ocorrem no ambiente (Carvalho,
Guimarães e Martins, 2015).
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Passo 1: Aplicação desenvolvida através da ferramenta
de desenvolviento FLARAS

Passo 2: Utilização da ferramenta criada pelo autor para
empacotamento do projeto FLARAS para padrão SCORM

Passo 3: Importação do OA empacotado no padrão
SCORM por um repositório online

Passo 4: Acesso ao estudante através do repositório
online

Figura 40–Processo de empacotamento realizado no estudo de caso.

O resultado da operação realizada por meio da ferramenta foi um arquivo
compactado no formato “pkzip”, que também poderia ter a extensão “pif”. O processo
de empacotamento realizado não altera o conteúdo do material de RA criado pela
ferramenta de autoria – arquivos HTML e flash.
A validação e execução foram realizadas no repositório SCORM cloud
(http://scorm.com/scorm-solved/scorm-cloud-features/),

que

é

um

ambiente

de

aprendizagem on-line. Ele é voltado para o armazenamento e distribuição de conteúdo elearning. Nele é possível carregar os objetos SCORM e apresentá-los. Para isso, foi
necessário apenas criar uma conta nessa ferramenta, importar o OA e executá-lo. Não foi
percebido nenhum problema de desempenho, pois o conteúdo foi executado diretamente
no browser como é realizado originalmente. Também não foi detectado nenhum
problema de incompatibilidade.
Com isso, torna-se possível desenvolver materiais diversos e disponibilizá-los
em repositórios, consequentemente promovendo o reuso deles.
5.1.6 Distribuição
Para a distribuição do objeto é preciso definir o módulo de execução e o
desenvolvimento de um roteiro de instalação. A distribuição pode ser via web, ou seja,
existe a possibilidade de dispor na rede objetos de aprendizagem por meio dos ROA.
Dessa forma, a proposta desse trabalho conta com a possibilidade da disponibilização de
seus OA serem inseridos em ROA para distribuição e compartilhamento.
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O objeto criado no estudo de caso foi distribuído em rede interna para que todos
os computadores do laboratório da escola envolvida no teste pudessem ter acesso. Além
disso, o OA também foi distribuído via web em um repositório virtual
(http://scorm.com/scorm-solved/scorm-cloud-features/) como se observa na Figura 41,
sendo de interesse dos autores futuramente maximizar sua visibilidade por meio de uma
distribuição por parte de ROA, assim promovendo sua reusabilidade.

Figura 41– Repositório Virtual de OA.

5.1.7 Avaliação de Aprendizagem
O procedimento para a avaliação consistiu-se de quatro fases descritas na Tabela
2. O resultado do trabalho desenvolvido foi à elaboração de um relatório com acertos e
erros de cada aluno.
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Tabela 2– Fases da avaliação do ensino/aprendizagem de conteúdos geométricos.
Fases

Descrição

Tempo

Pré-teste

Todos os alunos responderam questões sobre
sólidos geométricos

8 minutos

Divisão da Turma

O professor dividiu a turma em duas (Turma A e B)
(12 alunos em cada turma)

Livre

Ensino/aprendizagem

Turma A: o conteúdo foi ministrado pelo professor
(com livro) em sala de aula.

Turma A: 30 minutos
Turma B: 10 minutos

Turma B: o conteúdo foi ministrado utilizando RA
no laboratório de informática.
Pós-teste

Todos os alunos responderam questões sobre
sólidos geométricos

8 minutos

A fase de pré-teste baseou-se em uma atividade semelhante do livro adotado pelo
professor da turma (Sanchez e Liberman, 2011). Nela o aluno visualiza uma ilustração
de uma cidade em uma página web que é formada por sólidos geométricos e responde
perguntas que solicitam aos alunos que localizem as formas. A Figura 42 mostra a
ilustração denominada “Cidade Animada”. Até esse momento, os alunos não haviam
ainda entrado em contato com o conteúdo via professor; então, as respostas foram
embasadas em conhecimentos prévios. As notas foram normalizadas de 0 a 10. A tabela
3 mostra as perguntas do questionário.

Figura 42– Cidade Animada.
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Tabela 3– Perguntas do pré e pós-teste.
Perguntas

Alternativas

Qual é a cor do objeto que tem formato de

( ) amarelo ( ) laranja ( ) azul

cubo?

( ) verde

( ) vermelho

Qual é o sólido geométrico representado pelo

( ) esfera

( ) cilindro ( ) cone

poste?

( ) cubo

( ) paralelepípedo

Qual é a cor do objeto que tem formato de

( ) amarelo ( ) laranja ( ) azul

paralelepípedo?

( ) verde

( ) vermelho

Qual é o sólido geométrico representado pelo

( ) esfera

( ) cilindro ( ) cone

pinheiro?

( ) cubo

( ) paralelepípedo

Qual é a cor do objeto que tem formato de

( ) amarelo ( ) laranja ( ) azul

cilindro?

( ) verde

( ) vermelho

A fase seguinte foi a de “Divisão da Turma” onde a turma foram separadas em
duas de forma aleatória. Como resultado, criou-se a “Turma A” (com doze alunos) e a
“Turma B” (com doze alunos). Em continuação, o professor ensinou para “Turma A”
utilizando o método tradicional, baseado em livros com Figuras 2D. Para isso, o tempo
foi de 30 minutos, o que incluiu o tempo de desenhar os objetos na lousa e ensinar o
conteúdo.
Em paralelo, a “Turma B” realizou a aprendizagem no laboratório de informática
da escola. O conteúdo no laboratório foi divido em duas subfases – aprendizagem (5
minutos) e estudo (5 minutos). A aprendizagem foi realizada de forma individual e a
subfase de estudo (jogos) foi em dupla.
Por fim, naquele momento, tanto a “Turma A” quanto a “Turma B” tiveram
contato com o conteúdo. Então, realizou-se a fase final de pós-teste. O mesmo processo
de “pré-teste” foi aplicado nessa fase, ou seja, a mesma ilustração e perguntas. Por
questão motivacional, após a finalização do pós-teste, os alunos da “Turma A” também
foram para o laboratório trabalhar no ambiente.
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A composição da análise foi dividida da seguinte forma:


Metas: onde é apresentado o escopo do experimento, saber se a RA é
benéfica na introdução de conceitos de geometria para crianças em
comparação ao modelo tradicional de ensino;



Métricas e variáveis: a variável selecionada foi à mensuração da
aprendizagem adquirida por meio de um teste de Wilcoxon, ou seja, uma
avaliação pré-teste e pós-teste, medindo a evolução;



Formulação das hipóteses: momento no qual foi subdividida a hipótese
em H0 (nula) - quando não há diferença entre os métodos de ensino com
RA e tradicional, e H1 (alternativa) - quando há uma diferença
significativa entre o ensino por meio de RA e o ensino tradicional.
Quando o µARBA trata a abordagem baseada em RA, µTA representa a
abordagem tradicional de ensino.
H0 = µARBA = µTA - H1 = µARBA 6= µTA

 O p-valor para o método tradicional foi de 0,013, enquanto o p-valor para
ensino com auxílio de RA era 0,009, já para o comparativo entre os
métodos a diferença entre esses dois tratamentos não é estatisticamente
significante pois o p-valor foi maior que 0,05;


Configuração do teste: apresentação dos critérios para a separação das
turmas e as etapas do experimento (pré-teste, atribuição aleatória de
turma, etapa de aprendizagem e pós-teste).

A respeito da etapa de avaliação de aprendizagem observam-se na Figura 43 as
notas da Turma A, que aprendeu na sala de aula. Na maioria dos casos, houve ganho de
aprendizagem. A média subiu de 4,8 no pré-teste para 8,8 no pós-teste.
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Figura 43– Pré/Pós-teste com alunos que aprenderam em sala de aula.

A Figura 44 mostra as notas da Turma B, que aprendeu no laboratório com
recursos de RA. Na maioria dos casos, houve ganho de aprendizagem. A média subiu de
5,0 no pré-teste para 8,8 no pós-teste.

Figura 44– Pré/Pós-teste com alunos que utilizaram a RA.

A análise das notas indicou que nas duas abordagens os resultados foram
similares, o que permite concluir que, ao considerar a turma como um todo, não houve
ganho no processo de aprendizagem em nenhuma das duas abordagens. Contudo, no
momento de discussão de resultados com o professor, ele relatou surpresa com os
resultados obtidos pelo Aluno 2 e 4 da Turma B, pois, com base em notas de outros
conteúdos, ele esperava que os alunos não atingissem a aprendizagem esperada. Esse
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dado sugere que o uso da RA é uma alternativa que pode trazer ganhos diretos para
alguns alunos que geralmente apresentam dificuldades na forma tradicional de
ensino/aprendizagem.
Nessa discussão o professor apontou que gostaria de aplicar a mesma estratégia
em outros conteúdos e que pelo fato de não ser necessário desenhar na lousa os objetos,
ao mesmo tempo poderia se aprofundar no mesmo assunto.
Os alunos não apresentaram dificuldades em trabalhar no ambiente de
aprendizagem. Foi apenas necessário instruí-los quanto à manipulação dos objetos, que
era via marcador, e que eles deveriam usar o clique do mouse para selecionar as opções.
Todos os alunos envolveram-se com as atividades, apresentando desejo de realizar
outras. O entendimento deles sobre todo o processo de ensino/aprendizagem é de que
gostariam de outros “jogos”.
Por meio dos resultados do estudo, concluiu-se a eficácia do ensino de sólidos
geométricos baseado em RA; em comparação com o modelo tradicional de ensino não
foi encontrada uma diferença significativa entre o resultado dos dois modelos. Sendo
assim, a diferença entre eles é estatisticamente insignificante. Mais comparações seriam
necessárias, todavia, para aumentar a confiabilidade no resultado de qual método seria
mais eficaz.
Como sugestão para próximas pesquisas, um estudo com um grupo de amostra
maior e por um período de três meses foi proposto. Além disso, a pontuação dos testes
não deve ser o único parâmetro avaliador envolvido nessa investigação.
Dessa forma, seria possível se concentrar em quanto cada uma das abordagens de
ensino ajuda a melhorar o aprendizado dos alunos, levando em conta que os alunos
iniciam o estudo com conjuntos diferentes de conhecimento.
5.2 Estudo de caso 2
Esse estudo de caso foi elaborado no segundo semestre de 2016; seu objetivo
também foi avaliar o funcionamento prático do modelo proposto nesse trabalho, mas
também tem o objetivo de aprimorar as análises de resultados, principalmente levando
em conta as avaliações de usabilidade por conta de especialistas e o aprofundamento nas
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análises qualitativas e quantitativas. O teste foi realizado com OAs para todos os alunos,
entretanto, metade deles com RA e a outra metade sem RA.
O estudo de caso foi aplicado em uma turma do 4° ano do ensino fundamental
em uma escola no município de Itajubá, Minas Gerais. A turma é composta por 40
alunos com idade entre nove e dez anos de idade.
A professora dessa turma em uma entrevista comentou os desafios enfrentados
dos alunos referentes à classe dos animais na matéria de Biologia, levando em conta a
visualização das características de cada classe e principalmente nas quais a contagem das
patas se faz necessária para identificá-la. Além disso, a professora apresentou os livros
didáticos do tema para auxiliar no entendimento da matéria.
De acordo com a professora, essa turma apresentava dúvidas em relação à
interpretação de algumas características de determinados animais, até mesmo a
visualização de pequenos detalhes. Dessa forma, a aplicação desenvolvida nesse trabalho
com tecnologia RA visa fornecer auxílio para os aprendizes em relação à interpretação
das propriedades particulares de cada espécie por meio de objetos de animais em 3D.
Tais aplicações de RA foram desenvolvidas a partir da ferramenta FLARAS. Os
testes foram executados em computadores com sistema operacional Windows 7 com
arquitetura 32 bits, equipados com webcam que são de uso do laboratório da escola.
5.2.1 Especificação dos requisitos
Para o levantamento de requisitos desse estudo de caso, o modelo selecionado foi
uma entrevista com a professora da turma, com perguntas direcionadas e um tempo para
uma conversa espontânea, por meio da qual poderiam surgir aspectos relevantes à
pesquisa.
As perguntas foram referentes às dificuldades dos alunos, matérias mais
interessantes em sala de aula, as quais despertam mais interesse nos aprendizes e quais
temas seriam benéficos à inserção de objetos tridimensionais.
Para a seleção dos requisitos funcionais e não funcionais do estudo, a professora
foi consultada em um segundo momento para auxiliar no entendimento de quais seriam
as dificuldades dos alunos para o tema selecionado e também como seriam inseridos os
69

objetos 3D para, de certa forma, suprir alguma dificuldade de entendimento por parte
dos alunos. Além disso, a professora realizou sugestões em relação à usabilidade da
aplicação e sugestões no protocolo de teste. Contudo, também foi necessário o estudo do
livro didático da turma, que foi emprestado pela professora para observarmos as
matérias dadas em sala de aula.
Para entender a respeito do local físico onde seria aplicado o teste, houve uma
entrevista com o coordenador de informática da escola, explicando a configuração de
seus computadores, se havia ou não webcam integrada nos micros, fones de ouvido e a
respeito da velocidade do link de internet, ou seja, toda a parte de infraestrutura foi
tratada com um profissional da área, e não com a professora da turma, por meio de um
questionário que lhe foi apresentado.
Durante o período de desenvolvimento da aplicação, a professora colaborou com
entrevistas pontuais, reuniões para sanar novas dúvidas que surgiram com o tempo,
explicou sobre a matéria com base no livro didático e ajudou na separação dos animais
separados por classes, para a aplicação.
Portanto, o levantamento de requisitos elencou e separou os principais requisitos
funcionais e não funcionais que foram utilizados no projeto.
Funcionais: foram especificadas todas as funcionalidades da aplicação desde as
opções dos menus até os recursos de RA suportados, como a interação via mouse e os
marcadores;
Não Funcionais: para os requisitos não funcionais foi planejado um ambiente
direcionado ao público-alvo infantil, por meio de uma interface colorida e chamativa
com animais alegres e expressivos, a fim de motivar os alunos a mexerem na aplicação.
Além disso, foi planejada a facilidade de uso para estabelecer certa independência do
usuário com a aplicação.
Assim como foi realizado no primeiro estudo de caso, o documento elaborado para o
teste da aplicação é de suma importância, uma vez que a partir dele foram elencadas as
principais utilidades do OA a ser criado.
Sendo assim, com entrevistas e conversas com a professora e o coordenador de
informática da escola foi possível definir o que estava por ser desenvolvido, separando
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as especificações em requisitos funcionais (relacionados diretamente à aplicação) e não
funcionais (relacionados ao ambiente da aplicação), que serviram como orientação para
essa primeira etapa do ciclo de desenvolvimento.
5.2.2 Projeto do Sistema
Após o levantamento de requisitos foi elaborado o projeto do sistema, no qual foi
produzida uma descrição computacional, apresentando de fato o que a aplicação deveria
fazer.
Foram realizados alguns tipos de projetos: o primeiro foi o projeto de ambiente
físico (Figura 45). Esse projeto mostra os detalhes do local físico onde foi aplicado o
teste. Nota-se a distribuição das estações de computador respeitando o espaço entre elas;
também é possível visualizar a iluminação vinda das janelas, as divisões das fileiras
estão divididas da forma que já estão dentro do laboratório de informática da escola.

Figura 45– Imagem do projeto do ambiente físico.

O projeto de hardware e configurações foi criado em parceria com o profissional
pelo laboratório local. O levantamento resultou em computador com Windows Xp ou 7,
32 ou 64 bits, acesso à internet, teclado, mouse, fones de ouvido, webcam, monitor,
navegador instalado, flash player e caixas de som.
Para o projeto de interação foi selecionado o mesmo tipo de cartão marcador que
foi utilizado no estudo de caso 1, que é o marcador padrão de uso na ferramenta de
desenvolvimento selecionada para a aplicação, quadrado em preto e branco com uma das
pontas diferenciadas para considerar as rotações.

71

Para o projeto de visualização, alguns aspectos foram levados em consideração,
como a atenção e motivação do público-alvo, que é formado por crianças de dez e onze
anos de idade, ou seja, imagens coloridas e infantis, agradáveis para tal público. Foi
definido que as imagens do fundo de tela teriam temática de animais em formas
amigáveis e infantis, fazendo alusão às classes dos animais, menus simples e coloridos,
textos com letras grandes, arredondadas e coloridas, como pode ser observado na Figura
46.

Figura 46– Imagem do projeto de visualização.

A Figura 47 mostra o projeto dos objetos virtuais; aqui se observa uma
das imagens tridimensionais selecionada para ser inserida na aplicação. A imagem foi
importada de um repositório 3D.
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Figura 47– Imagem do projeto de objetos virtuais. (3D Warehouse, 2016)

O último projeto ficou por conta do projeto de usabilidade, que levou em conta as
características da plataforma de desenvolvimento (algumas métricas referentes à RA
foram levadas em consideração). Enquanto o sequenciamento de execução do objeto foi
definido com as seguintes etapas: montagem e preparação do laboratório, acesso ao site
“sites.google.com/site/biologiara” e “sites.google.com/site/biologiacomra”, realização
do pré-teste, acesso ao conteúdo educacional (com ou sem RA), realização do pós teste
para os alunos que trabalharam com RA e, para finalizar, a desmontagem do laboratório
de informática.
A sequência definida para a aplicação foi: a partir do clique no botão “Aprenda
sem RA”, inicia-se o OA sem a tecnologia RA, o aluno é direcionado ao aprendizado em
método de leitura de texto e interpretação de imagens, enquanto a turma que clicou em
“Aprenda com RA” terá o tema da classe animal com auxílio de RA com objetos
tridimensionais e áudio sobre os animais são apresentados na tela dois animais em 3D de
cada classe (mamíferos, anfíbios, répteis, aves, peixes, aracnídeos e insetos), com o
auxílio do cartão marcador o aluno consegue explorar e rotacionar o objeto 3D.
Portanto, após a documentação da especificação de requisitos, foi proposto um
projeto do sistema, no qual consta a descrição computacional de todo o projeto, tratando
do que a aplicação deve fazer e como isso será feito. A respeito do teste, a documentação
mostra que o conteúdo do objeto desenvolvido com RA precisa de um conteúdo
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relevante voltado ao público-alvo, como ele será desenvolvido, quais regras irá seguir e
como funciona a ferramenta de desenvolvimento.
5.2.3 Implementação
A etapa de implementação do sistema foi iniciada a partir do momento no qual a
ferramenta de desenvolvimento da aplicação entrou em ação. No caso, foi utilizado o
Flartoolkit, adicionando objetos 3D provenientes de repositórios virtuais gratuitos. Além
disso, foi adicionado som às telas com os animais, que foram narradas por uma voz
robótica do tradutor do site https://translate.google.com.br/?hl=pt-BR.
A Figura 48 mostra o teste de uma das telas do OA com RA, na qual é possível
observar uma aranha tridimensional representando a classe dos aracnídeos.

Figura 48– Tela de desenvolvimento da ferramenta FLARAS.

A parte de desenvolvimento também conta com dois websites desenvolvidos em
linguagem HTML para receber os OAs com e sem RA, os formulários de pré-teste e
pós-teste, e também os questionários de usabilidade de questões qualitativas para os
usuários. Esses formulários foram desenvolvidos dentro da plataforma de documentos
do Google (googledocs) (Figura 49).
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Figura 49– Tela de desenvolvimento de formulário do googledocs.

Nessa fase foram feitos alguns testes para validação individual dos OAs com RA
e sem RA, em relação aos formulários, da gravação dos usuários nos formulários e a
integração entre eles. A Figura 50 mostra a tela na qual os alunos tiveram contato com o
conteúdo com um OA desenvolvido com RA.
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Figura 50–Tela Inicial da página com conteúdo de RA.

A etapa seguinte da implementação foi a montagem e preparação do laboratório
de informática. Em uma reunião com a professora e o coordenador do laboratório foram
estabelecidas as necessidades de equipamento, além de definidos data e horário. A
necessidade maior seria por conta de ter computadores dentro dos requisitos para todos
os alunos, quais sejam, 20 computadores com acesso à internet e equipados com
webcam. Também foi levada em conta a parte de luminosidade da sala. Assim, foi
realizada uma vistoria para verificar se estava dentro dos padrões adequados para
trabalhos que envolvem RA.
Para a montagem da sala obteve-se auxílio de uma equipe de apoio: além da
professora e do coordenador do laboratório, mais um voluntário colaborou na tarefa de
preparar a sala cerca de 50 minutos antes dos testes, levando aproximdamente 30
minutos para ligar os equipamentos e testar webcam, fones de ouvido e internet. Com a
ajuda de uma equipe composta por três integrantes, o laboratório ficou pronto e apto
para o início dos testes.
Assim que os testes foram finalizados, a mesma equipe desmontou o laboratório;
no caso, foram retirados os dois computadores que haviam sido adicionados à sala. Esse
processo durou cerca de 15 minutos.
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5.2.4 Avaliação da Aplicação de RA
Diferente do primeiro teste no qual a avaliação da aplicação foi realizada pelos
aprendizes, no segundo experimento a avaliação ficou por conta de especialistas em RA,
e mais uma vez foi estabelecida a avaliação de usabilidade da aplicação. Sendo assim,
após as análises do desenvolvedor que direcionam correçõesde acordo com seu ponto de
vista para a aplicação, também foi realizada a avaliação dos especialistas em RA baseada
na interação desses especialistas com a aplicação. Assim, eles classificaram
determinados índices referentes à usabilidade.
Foi realizada uma avaliação heurística da aplicação com três especialistas em
RA. Os índices levados em consideração para análise foram (Martins et al., 2013):
• Eficaz: capacidade de o usuário interagir com o sistema para alcançar seu
objetivo;
• Eficiente: recursos (tempo, mão de obra e materiais envolvidos) necessários
para que o usuário interaja com o sistema e alcance seu objetivo;
• Satisfação: o quanto o usuário está satisfeito com um determinado sistema.
Expressa o efeito do uso do sistema sobre as emoções e os sentimentos dos usuários;
A tarefa foi realizada por três especialistas em RA, que preencheram uma
planilha checklist para avaliar a usabilidade da aplicação nos quesitos eficiente, eficaz e
satisfação. Os graus de gravidade utilizados nessa avaliação foram: Discordo totalmente
= 1; Discordo = 2; Nem concordo, nem discordo = 3; Concordo = 4; Concordo
totalmente = 5.
A tabela 4 representa as análises referentes à efetividade da aplicação. Já a tabela
5 mostra as avaliações referentes à eficácia da aplicação e a tabela 6 mede a satisfação
do avaliador em relação à aplicação. As tabelas estão dividas em três colunas, a saber: na
primeira delas são especificados os itens de avaliação; na coluna central é definido o
grau de gravidade desse item; e na terceira coluna, os comentários relevantes por parte
dos especialistas quando acharem necessário. Todas as tabelas possuem as notas dos três
avaliadores, além de seus comentários quando relevante.
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Tabela 4–Checklist de avaliação das variáveis de eficácia
Item

Grau de

Comentários do especialista

Gravidade
Eu sei o que está acontecendo

3–5–3

durante a interação

Se

eu colocar

mais

de

um

2–4-0

Na verdade, creio que há um excesso de
botões na aplicação que não serão usados
pelas crianças no menu abaixo. – O usuário
não sabe que tem que clicar no animal para
ouvir a explicação.
Creio que isso não acontece. Apenas
selecionamos um marcador por vez. –

marcador na interface, então

Devido à baixa iluminação, alguns erros

consigo especificar um

podem acontecer.
É possível realizar o “redo” or

3–1-0

“undo” facilmente
O

objetivo

da

aplicação

é

4–3-4

Sim. Há um botão para isso – Os botões de
reset não funcionaram - Não é preciso
retornar
Não. Eu nem consegui ouvir a explicação
de cada animal. O áudio não funcionou.

alcançado

Além disso, uma criança vai se sentir
perdida ao utilizá-la sozinha. – Se for
explicado oralmente, funciona – Apesar do
áudio baixo, atinge o objetivo.

Tabela 5–Checklist de avaliação das variáveis de satisfação

Item

Grau de

Comentários do especialista

Gravidade
A quantidade de objetos

5–3-0

Sim. Apenas um animal é mostrado por vez,

virtuais na cena é

não gerando sobrecarga à criança. - Poderia

apropriada

haver mais de um animal na tela.

A quantidade de opções

5–3-3

Há um número muito grande de botões no

de interação é satisfatória

menu. - O objeto possui um movimento de

(marcador, teclado,

rotação predefinido que não pode ser

mouse, joystick)

alterado.
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A ajuda oferecida é

1–3-3

Não. A ajuda está um pouco confusa e falta

satisfatória (vídeo, texto,

informação. Por exemplo, há dois marcadores

áudio)

para serem impressos, mas só se fala em um.
Qual utilizar? Além disso, é possível
fotografar o marcador e utilizar a foto no
celular (isso não está nas recomendações). – A
opção está incompleta. Não se sabe qual
marcador deve ser utilizado, nem quais são as
funcionalidades dos botões. - Muito baixo.

Estou satisfeito com a

5 – 3- 3

Os animais poderiam ter outras
interações além da rotação.

solução de interação
Estou satisfeito com a

5 – 2 -2

Ter que segurar o marcador o tempo todo

liberdade de

não é muito confortável. – Não se pode aumentar

movimentação durante a

a escala de um objeto para enxergar mais de

interação

perto.

Tabela 6–Checklist de avaliação das variáveis de eficiência
Item

Grau de

Comentários do especialista

Gravidade

O tempo de carregamento dos objetos

3–4-1

Creio que a criança se aborrecerá
de ter que ativar a câmera para

virtuais é satisfatório

cada animal. – A aplicação
demorou mais de 5 segundos para
carregar os anfíbios. – Às vezes,
demorou para carregar.
Os objetos virtuais estão bem

4–4–0

Os objetos deveriam estar

posicionados na cena (posição, textura,

aparentemente na mesma escala. –

escala)

Não aplicável. -

O comportamento da animação é
coerente com o mundo real

5–2-3

Não. Os animais no mundo real
não ficam rodando. – Não há
animação referente ao
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comportamento.
As ações/feedback estão padronizadas

5–3-3

Quando se clica no objeto, ele
emite um som e inicializa o áudio
informativo. – A aplicação não
avisa.

A aplicação previne erros (por exemplo,

3-2-4

Quando se clica no objeto, ele
emite um som e inicializa o áudio

a aplicação avisa que o usuário mostrou

informativo. – Nada acontece. – Às

um marcador errado)

vezes, o objeto ficou travado e foi
preciso recarregar a página.
É fácil de lembrar como a aplicação

5–5-4

Sim, pois são poucos passos. –
Não. As funcionalidades do menu

funciona

são difíceis de memorizar.
4 – 3- 2

A curva de aprendizagem é baixa

A abordagem é interessante, mas
apenas sons não seria o ideal. A
interação e as animações do objeto
também ajudariam. – Nível médio.
- Fácil de aprender após uma
explicação.

Um usuário experiente pode utilizar a
aplicação

de forma

exemplo,

não

4–5–3

Não aplicável. – Não aplicável.

5–4–3

Existem alguns problemas de

otimizada (por

assistindo

aos

vídeos

introdutórios)
É fácil posicionar o marcador para a

tracking. – Não aplicável.

câmera detectar
O usuário é instruído sobre o que deve

3–1-4

O usuário não sabe em qual
subpágina ele está. – Não. – Não

fazer durante a interação

existe link para download dos
marcadores em local algum.
A aplicação exige o atendimento de
requisitos específicos (câmera, posição,

5–1-4

Não. - Não aplicável. – Não
aplicável.

iluminação e outros)
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O sistema de rastreamento é estável

5–3–4

A aplicação do mamífero não
funcionou. – Não aplicável. – Não.

Se a aplicação detecta mais de um objeto
na

cena,

ela

continua

funcionando

normalmente

5–1-3

Só foi possível adicionar um objeto
ao ambiente. – Não aplicável. – Só
foi possível adicionar um objeto ao
ambiente.

Em relação às análises de avaliação de eficácia, um dos especialistas ressaltou
que deveria haver um texto em cada página explicando sobre qual classe animal o aluno
estava estudando, e alguma dica alertando que ele precisa clicar no animal para ouvir a
instrução. O segundo avaliador comentou a respeito da precisão do marcador, que pode
ser mais ou menos precisa de acordo com a iluminação do local; além disso, comentou
que quando o aluno clica no animal, o áudio explicativo poderia ser mais alto. O terceiro
avaliador mencionou que existem muitos botões desnecessários no menu, além do áudio
baixo.
Já sobre as avaliações de satisfação, o primeiro avaliador analisou que a opção de
ajuda do website está incompleta; faltou uma explicação mais precisa sobre cada um dos
botões disponíveis na aplicação. O segundo especialista comentou que poderia haver
mais de um animal na tela. Segundo o terceiro avaliador, a ajuda está confusa, não há
explicação de qual dos dois marcadores deve ser utilizado; também ressaltou a
importação de haver mais de um tipo de movimento, não apenas a rotação que há na
aplicação.
Por fim, sobre a avaliação de eficiência, o primeiro especialista relatou que na
classe animal dos anfíbios o animal demorou cinco segundos para aparecer; também
listou que alguns animais estavam maiores que outros. O segundo avaliador comentou
que algumas vezes o objeto travou e foi necessário reiniciar a aplicação, e alguns objetos
demoraram a serem carregados. O terceiro avaliador comentou do travamento na
aplicação de mamíferos e que o aprendiz irá se sentir desconfortável por habilitar a
webcam a cada nova classe animal.
A respeito das médias heurísticas atribuídas pelos três avaliadores, a Figura 51
mostra o resultado das médias dos índices de avaliação de eficácia. A Figura 52
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apresenta as medidas da avaliação de satisfação. A figura 53 mostra as médias das
avaliações de eficiência.

Figura 51 – Resultados das avaliações de eficácia.

As médias da avaliação de eficácia apresentam discrepâncias nas opiniões dos
três avaliadores: no quesito “o objetivo da aplicação é alcançado”, as notas são
praticamente as mesmas em dois itens -“se eu colocar mais de um marcador, na
interface, então consigo especificar um” e na pergunta “é possível realizar o “redo” ou
“undo” facilmente”; elas têm notas 0 dadas por um avaliador, tornando os resultados
bem discrepantes.
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3
2

Avaliador 1

1

Avaliador 2

0
A quantidade de A quantidade de
objetos virtuais
opções de
na cena é
interação é
apropriada
satisfatória
(marcador,
teclado, mouse,
joystick)

A ajuda
Estou satisfeito Estou satisfeito
oferecida é com a solução de com a Liberdade
satisfatória
interação
de
(vídeo, texto,
movimentação
áudio)
durante a
interação

Avaliador 3
Média

Figura 52 – Resultados das avaliações de satisfação.
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As médias de avaliação de satisfação mostram que o avaliador 1 deu nota
máxima para quatro dos cinco quesitos; em quatro dos cinco itens as notas dos
avaliadores 2 e 3 foram as mesmas da média, mostrando que nessa avaliação os
avaliadores 2 e 3 tiveram opiniões parecidas.
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O tempo de
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O comportamento
As
A aplicação
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objetos virtuais é posicionados na coerente com o
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exemplo, a
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satisfatório
cena (posição,
mundo real
padronizadas
aplicação avisa
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que o usuário
mostrou um
marcador errado

Figura 53 – Resultados das avaliações de eficiência.

Na análise dos resultados das médias de eficiência, nota-se que no item “é fácil
lembrar como a aplicação funciona” todos os avaliadores atribuíram nota maior ou igual
a 4. Foi nesse quesito que a média ficou maior em comparação aos demais quesitos. Já
em “os objetos virtuais estão bem posicionados na cena”, o avaliador 3 deu nota 0, o que
diminuiu a média e tornando a mais baixa média entre as demais, provando que como
em muitos outros quesitos a opinião dos avaliadores foi bem diferente.
Os resultados da avaliação deixaram claro que a aplicação ainda deve ser
melhorada. Tanto em relação à estrutura como um todo como no caso dos menus e na
explicação da ajuda, como no caso dos objetos de RA, que envolve desde questões de
redimensionamento dos objetos 3D até o ajuste do volume dos sons utilizados.
5.2.5 Processo de Empacotamento
Assim como no primeiro estudo de caso, o processo de empacotamento foi
realizado por meio da ferramenta desenvolvida para sanar essa deficiência vista no
modelo proposto. Dessa forma, após a aplicação ter sido desenvolvida foi empacotada
juntamente com os áudios, imagens 3D, arquivos HTML e animações. Em seguida, ao
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utilizar a ferramenta foram adicionados arquivos relevantes para o OA, assim gerando
um arquivo final empacotado como “zip”.
O repositório cloud, que executa o padrão SCORM, serviu de validação para o
empacotamento (http://scorm.com/scorm-solved/scorm-cloud-features/). Esse é um
ambiente online para cursos quando não há necessidade de instalar a plataforma AVA
localmente; assim, é possível distribuição e armazenamento de conteúdos educacionais.
Assim foi possível carregar o objeto dentro do padrão SCORM por meio de uma
conta gratuita na qual o usuário pode inserir conteúdos e utilizar conteúdos armazenados
no repositório.
Sendo assim, o empacotamento da aplicação provou ser eficiente e funcional
dentro do padrão selecionado que foi o SCORM, dessa forma produzindo sua
reusabilidade.
5.2.6 Distribuição
A distribuição do OA desse estudo de caso foi realizada internamente na rede da
escola na qual foi aplicado o projeto. Entretanto, o objeto está pronto para ser inserido
nos principais ROA existentes por meio de um teste de importação dentro de um
repositório virtual. Foi observado que qualquer tipo de usuário pode importar esse objeto
e reutilizá-lo para seu fim particular.
5.2.7 Avaliação de Aprendizagem
Para a avaliação de aprendizagem foi realizado um procedimento que teve quatro
etapas (Tabela 7). Como resultado dessa sequência foi gerado um documento no qual
foram computadas todas as respostas dos alunos, que, em seguida, foram tratadas em
análise quantitativa.
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Tabela 7– Fases da avaliação do ensino/aprendizagem de biologia.
Etapa

Descrição

Tempo

Pré-teste

Todos os alunos responderam sete questões sobre
classes animais

15 minutos

Divisão da Turma

A turma foi dividida em dois grupos de vinte
alunos.

Livre

Fase de Ensino
aprendizagem

Turma A: foi ao laboratório e realizou o ensino
com OA sem RA.

Turma A: 30 minutos
Turma B: 30 minutos

Turma B: foi ao laboratório e realizou o ensino com
OA com RA.
Pós-teste

Todos os alunos responderam sete questões sobre
classes animais baseadas no que aprenderam na
etapa anterior.

15 minutos

A etapa de pré-teste consistiu em uma atividade similar a um questionário do
livro adotado para essa classe (Santana, 2011). A atividade consiste em perguntas
separadas por classes animais (uma pergunta para cada uma das classes), cada pergunta
com cinco alternativas para resposta, sendo que apenas uma é correta.
Tal atividade é baseada no conhecimento prévio do aluno, uma vez que o
aprendiz ainda não teve o contato com a fase de aprendizagem do trabalho. As notas do
questionário foram classificadas de 1 a 7, e as perguntas do questionário do pré-teste
podem ser vistas na tabela 8.
Tabela 8– Perguntas do pré-teste do experimento de biologia.
Perguntas
A qual classe animal pertence o cachorro?

Alternativas
( ) mamíferos ( ) anfíbios ( ) répteis
( ) aves

( ) peixes

Qual desses animais pertence à classe dos

( ) águia

( ) salamandra ( ) peixe-espada

répteis?

( ) cobra

Quantas patas tem um inseto?

( ) quatro ( ) seis ( ) oito
( ) dez

( ) girafa

( ) doze

85

Qual desses animais é um aracnídeo?

( ) formiga
( ) rato

A qual classe animal pertence o sapo?

( ) escorpião ( ) joaninha

( ) estrela do mar

( ) insetos ( ) anfíbios ( ) répteis
( ) aves

( ) peixes

Qual desses animais pertence à classe dos

( ) golfinho ( ) tilápia ( ) morcego

peixes?

( ) ornitorrinco

O pato é um...

( ) inseto ( ) anfíbio ( ) réptil
( ) ave

( ) baleia

( ) peixe

Logo em seguida foi realizada a divisão da turma. Os quarenta alunos foram
divididos em duas turmas pela professora de forma aleatória. Dessa forma estabeleceu-se
a Turma A e a Turma B, ambas com vinte alunos.
Cada uma das turmas teve 30 minutos para trabalhar com os OA Entretanto, a
turma A trabalhou sem o uso de RA, enquanto a turma B utilizou um OA que utilizava a
tecnologia RA. De maneira individual para as duas turmas, os alunos utilizaram um
computador, foram orientados pelo grupo de apoio a acessar o site com o conteúdo
educacional e seguiram a fase de estudos até o final dos trinta minutos. Todos os alunos
conseguiram finalizar a etapa de ensino dentro do tempo. Por questão motivacional, ao
final os alunos da Turma A também trabalharam com RA.

Para a análise t student das amostras foram realizadas as seguintes etapas:


Foram elaboradas as formulações de hipóteses: nessa etapa foram
subdivididas as hipóteses nulas em H0, que significa que não há diferença
significativa entre a evolução de pré e pós-teste para OA sem RA, OA
com RA e os dois métodos somados, e a hipótese H1 (alternativa) quando
há uma diferença significativa que representa validade para o modelo de
ensino.



Para o teste de OA sem RA o p-valor foi de 0,00006730, enquanto o pvalor para ensino com auxílio de RA foi de 1,99762E-05; para ambos os
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testes tivemos resultado para pp-valor de 1,9263E-08. A análise teve 95%
de confiança, ou seja, o parâmetro de cálculo foi o de 0,05;


Dessa forma a comparação para todas as análises fica por conta do ppvalor com o nível de confiança em que todos os p-valores
valores apresentados
em OA sem RA, OA com RA e os dois testes juntos apresentaram
resultado menor que o nível de confiança
confiança, o que significa que os testes
foram significativos, ou seja, não foi ao acaso a evolução da nota dos
estudantes entre pré
pré-teste e pós-teste.

Em relação à evolução de aprendizagem obtida pelas turmas, pode
pode-se observar na
Figura 54 a evolução da turma A, representada pelos alunos que utilizaram os OA sem
RA. A evolução da turma foi de 20% comparando o resultado do pós
pós-teste
teste ao pré-teste,
pré
sendo que a média de acertos saltou de 3,6 acertos para 5 acertos
acertos;; 75% dos alunos
tiveram evolução
ão de um teste para o outro.

Alunos da Turma A - OA sem RA
7
6
5
4
3
2
1
0

Pré Teste

aluno 1
aluno 2
aluno 3
aluno 4
aluno 5
aluno 6
aluno 7
aluno 8
aluno 9
aluno 10
aluno 11
aluno 12
aluno 13
aluno 14
aluno 15
aluno 16
aluno 17
aluno 18
aluno 19
aluno 20

Pós Teste

Figura 54– Evolução dos alunos da turma A, OA sem RA.

Já na Figura 55 pode
pode-se analisar o resultado da evolução da turma B, que foi a
turma em que os alunos utilizaram OA com RA. A evolução dessa turma foi de 36%
comparando o resultado do pós
pós-teste ao pré-teste. A média de acertos dessa turma saltou
de 3,2 para 5,7; 90% dos alunos ttiveram
iveram evolução de um teste para o outro.
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Alunos da Turma B - OA com RA
8
6
4
2
0

Pré Teste
aluno 1
aluno 2
aluno 3
aluno 4
aluno 5
aluno 6
aluno 7
aluno 8
aluno 9
aluno 10
aluno 11
aluno 12
aluno 13
aluno 14
aluno 15
aluno 16
aluno 17
aluno 18
aluno 19
aluno 20

Pós Teste

Figura 55– Evolução dos alunos da turma B, OA com RA.

Por meio da análise da evolução das turmas em ambas as abordagens, os
resultados foram positivos nos dois casos, sendo possível concluir num primeiro
momento que os OA de maneira geral são benéficos para o processo de ensino
ensinoaprendizagem. Por outro lado
lado, em uma comparação entre o modelo com RA e sem RA,
notou-se
se uma ligeira vantagem na evolução dos alunos que utilizaram RA com 36% de
evolução, enquanto os alun
alunos
os que trabalharam sem RA tiveram 20% de evolução em
suas notas.
Em uma conversa com a professora a fim de concluir a avaliação foi observado
por ela o interesse de alguns alunos
alunos, em especial os que não costumam prestar atenção
nas aulas utilizando o livro mencionado; essa situação foi provocada pelo uso da
tecnologia tanto com RA como sem RA. Esse comentário reforça a ideia de que a
tecnologia é uma boa alternativa para abordar alunos que não costumam apresentar
interesse nos métodos tradicionais de ensino
ensino.. Além disso, a professora salientou que
gostaria de ter acesso a mais materiais educacionais desse tipo em suas disciplinas,
principalmente os que têm RA, levando em conta que a professora já tinha tido contato
com a tecnologia e conhecia suas funcionalid
funcionalidades.
Em relação ao uso da tecnologia, os aprendizes demonstraram muita
desenvoltura com os computadores, e logo que lhes foi ensinado como é o uso do
cartão marcador, não precisaram mais da ajuda dos voluntários, assim ficando bem à
vontade com a aplicação.
o. No geral, os alunos fizeram perguntas sobre quando teriam
mais atividades desse gênero e com quais matérias iriam trabalhar com RA.
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Outra observação importante ficou por conta da análise realizada com as notas
obtidas em perguntas relacionadas aos aracnídeos e insetos, nas quais a pergunta é
direcionada à quantidade de patas que cada um deles tem. Na imagem tridimensional é
bem nítida essa percepção, tornando fácil a contagem das patas. Nessa pergunta a
evolução dos alunos que utilizaram RA foi muito maior do que a dos alunos que não
utilizaram RA, permitindo concluir que os objetos 3D auxiliaram na determinação da
classe animal com base na contagem das patas.
As perguntas 3 e 7 eram a respeito dessas classes animais; a evolução na
pergunta 3 para os alunos que fizeram uso de OA sem RA foi de 0%, enquanto na
pergunta 7 foi de 35%; já os alunos que tiveram acesso ao OA com RA evoluíram 45%
na questão 3 e 55% na questão 7.
Portanto, por meio dos resultados obtidos observa-se a eficácia do ensino de
biologia com OA tanto com RA como sem RA, visto que diante dos mesmos resultados
provou-se que o método com RA apresentou uma evolução maior do que o método sem
RA.
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6. Conclusão
Um modelo para desenvolvimento de OA com tecnologia RA é capaz de
beneficiar a estrutura educacional como um todo de diversas formas, levando em
consideração todo o processo, a partir do professor desenvolvendo a aplicação até a
outra ponta em que um aprendiz irá usar um OA criado por um professor que não é o
dele e o distribuiu visando a sua reusabilidade. Entretanto, para que o modelo funcione
da maneira adequada, todas as etapas precisam ser realizadas em conjunto e
sequenciadas, uma vez que cada etapa depende da anterior para ser efetiva.
Apesar de a literatura apresentar modelos de desenvolvimento para softwares,
etapas de empacotamento, distribuição e avaliação de aprendizado, todos estão isolados,
as propostas são limitadas a frações do modelo proposto nesse trabalho. Esta dissertação
desenvolveu um modelo e buscou validá-lo em estudos de caso para o desenvolvimento
de OA com tecnologia RA com qualidade e praticidade. Porém, ainda é necessário que
mais testes ocorram.
A proposta adotou conceitos propostos no desenvolvimento de modelo
tradicional de software, remodelou o conceito e ainda agregou novas etapas que foram
consideradas relevantes para o objetivo proposto.

6.1 Contribuições de pesquisa
Em um primeiro momento essa dissertação de certa forma contribuiu para o
avanço do conhecimento relacionado ao desenvolvimento de OA com tecnologia RA
independente de sua área de atuação, embora nos estudos de caso tenham sido
direcionados à área de educação. A contribuição central foi estabelecer um modelo para
o desenvolvimento de tais aplicações. Esta pesquisa possui contribuições específicas
conforme destacadas a seguir:
Desenvolvimento de uma Ferramenta de empacotamento de OA em
determinado padrão. Uma das contribuições do trabalho foi a elaboração de um
software capaz de receber um conteúdo educacional com RA ou não, em qualquer
padrão que seja, e então agregar arquivos relevantes de um determinado padrão em seu
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conteúdo e resultar em um OA no padrão SCORM, empacotado e disponibilizando para
sua distribuição.
Elaboração de OA com tecnologia RA voltado para o auxílio na educação
básica. Em ambos os estudos de casos apresentados no trabalho foi necessário o
desenvolvimento de OA voltados para o ensino. O propósito de ambos foi auxiliar o
professor a expor o conhecimento de matérias nas quais métodos tradicionais de ensino
em 2D apresentaram certas limitações e,

por meio de objetos tridimensionais, foi

possível melhorar a compreensão da disciplina por parte dos aprendizes.
No primeiro estudo de caso, os objetos tridimensionais representando os sólidos
geométricos sanaram uma limitação do método tradicional que gera bastante confusão
para os alunos, por exemplo, a imagem em duas dimensões representando um cubo.
O segundo estudo tratou as classes animais referentes à disciplina de biologia,
também auxiliou os aprendizes a compreender as formas características de cada uma das
classes animais, com destaque para a contagem das patas que diferenciam os aracnídeos
dos insetos, já que nos livros há muita confusão na contagem das patas, as quais podem
ser confundidas com as antenas.
Ambas as matérias dos dois estudos de caso foram baseadas em livros didáticos
utilizados em sala de aula pelos professores das turmas. As matérias apenas foram
adaptadas para tecnologia em forma de OA.
Aplicação de técnicas de avaliação de usabilidade de software dentro do
modelo proposto. Avaliação de usabilidade é uma das etapas que compõe o modelo
proposto no trabalho; sendo assim, foram necessários dois testes de usabilidade para
validar os dois estudos de caso. O trabalho demonstrou que como esses projetos
envolvem diversos atores (por exemplo, professor, coordenador, alunos, pessoal de
apoio), torna-se necessário o envolvimento de todos desde a concepção da aplicação até
a avaliação dela.
Avaliação do uso de OA no contexto educacional. Uma das questões a serem
discutidas referente aos OA é se a tecnologia é ou não efetiva no ensino; para tal, foram
realizadas duas análises (uma para cada estudo de caso em que foi analisado se se houve
ou não ganho por parte dos alunos. A primeira análise sobre o estudo de caso dos sólidos
geométricos foi feita com uma comparação da evolução de um pré-teste medindo o
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conhecimento prévio do aluno e um pós-teste após a realização da etapa de
aprendizagem com perguntas do mesmo grau de dificuldade do pré-teste. Esse estudo de
caso buscou medir se houve ganho de conhecimento por meio de OA com RA, e não
comparar com o método tradicional de ensino; com o teste de Wilcoxon foi possível
comprovar esse ganho.
O estudo de caso 2, sobre classes animais, buscou comparar o ganho de
conhecimento obtido com OA sem RA e OA com RA. Dessa forma, os alunos foram
divididos igualitariamente e ambos os grupos fizeram a sequência: pré-teste,
aprendizagem e pós-teste; no final, com um teste t student, provou-se que os estudantes
que utilizaram OA com RA obtiveram uma maior evolução nos testes.
Validação Experimental do Modelo. Para finalizar, vale ressaltar que a
validação do modelo foi executada por meio dos estudos de caso nos quais foram
validadas todas as etapas, ou seja, cada uma das sete fases foram testadas e validadas
pelo menos duas vezes, e em algumas etapas utilizando diferentes métodos para
validação. Ambos os experimentos evidenciaram que o modelo é válido e funcional; os
cenários definidos para estudo permitiram examinar o modelo como um todo, atuando
em todas as suas fases.

6.2 Trabalhos Futuros
Essa pesquisa apresentou uma solução ao definir um modelo de desenvolvimento
e, dessa forma, atingiu os objetivos e soluções das questões de pesquisa levantadas.
Entretanto, por se tratar de um trabalho inovador, tal abordagem possui limitações.
Sendo assim, oferece perspectivas para desenvolvimentos de trabalhos futuros
relacionados a extensões, validações experimentais, variações e aprimoramento.
Para avaliar de maneira diferenciada a abordagem do modelo proposto, pode ser
levado em consideração um experimento no qual avance todas as etapas do modelo, mas
que atue com algumas características diferentes das apresentadas nesse trabalho, por
exemplo, a etapa de desenvolvimento da aplicação realizada em outra plataforma de
desenvolvimento (Unity, SmartAR) para expor a amplitude do modelo em outras
plataformas além do FLARAS.
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Além disso, outra forma de validar mais amplamente o experimento é aproveitar
a ferramenta de desenvolvimento elaborada nesse trabalho para empacotamento de OA e
testá-la em outros padrões de OA, uma vez que ambos os estudos de caso do trabalho
proposto utilizaram o padrão SCORM. Assim, uma das etapas do modelo
(Empacotamento) poderia ser testada com outro padrão em um futuro experimento, ou
até mesmo a expansão da ferramenta de empacotamento para adoção de novos padrões
de OA.
Outro aspecto a ser abordado referente à melhoria do modelo fica por conta da
etapa de Distribuição, em que pode ser mais explorada levando em conta a integração
com determinado ROA, ou até mesmo o desenvolvimento de um repositório que possa
vir a receber objetos empacotados em padrões diferentes do SCORM que possam ser
reutilizados por demais professores e alunos.
Uma extensão dessa pesquisa refere-se ao tratamento que pode vir a ser dado a
partir da integração do modelo a algum AVA desenvolvido pelo pesquisador para assim
se aprofundar na comunicação entre OA e ambiente.
Por fim, novos experimentos com novos grupos para pesquisa podem ser
aproveitados no futuro, como grupos de terceira idade, grupos com maior número de
amostras e novas variáveis para comparativos, amplitude estatística, diferente métricas e
avaliações de aprendizagem.
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