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capítulo 1

Fundamentos

Os objetos de aprendizagem guardam estreita ligação com a Internet. Assim, à 
medida que essa tecnologia se aprimora, esses recursos digitais se apresentam 
com maiores possibilidades de finalmente ocuparem seus lugares nos diferentes 
tipos de programas e projetos educacionais. Ainda há bastante trabalho pela 
frente, particularmente em virtude da necessidade de um melhor entendimento 
e aceitação dos preceitos comuns das normas e padronizações. No entanto, 
o acesso cada vez maior à rede e às suas inúmeras ferramentas de criação de 
conteúdos indica um futuro para seu uso na educação e, particularmente, na 
modalidade a distância.

1.1 Características
Segundo Wiley (2000), a denominação objeto(s) de aprendizagem atribuída a 
recursos digitais padronizados consolidou-se a partir de sua adoção, em 1994, 
pelo grupo de trabalho liderado por Wayne Hodgins e pelo LTSC (2000a). Sua 
essência, conforme Rehak e Mason (2003), repousa sobre quatro características 
fundamentais: acessibilidade, reutilização, durabilidade e interoperabilidade. 
Assim, espera-se que, além de poderem ser encontrados e modificados sem 
perdas de qualidade técnica ou didática duráveis, os OAs possam ser operados 
a partir de diferentes softwares e ambientes virtuais.

Sendo um recurso informático, os OAs também precisam seguir os padrões 
e protocolos que regem a sua natureza digital. No entanto, por mais óbvio que 
possa parecer, essa é a maior dificuldade enfrentada por aqueles que desejam 
trabalhar com esses recursos. Na busca pela solução desse problema, conforme 
Brito (2007), o foco de atuação das principais instituições de pesquisa que se 
dedicam a esse estudo se concentra em três aspectos essenciais: nas questões 
referentes ao empacotamento e formato dos conteúdos para distribuição; na 
integração entre os diferentes padrões que orientam o desenvolvimento de 
objetos e nos metadados.
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Ao considerar a possibilidade de reutilização do OA, Wiley (2000) ratifica 
não só a validade das pesquisas sobre as normas e padrões, mas também chama 
atenção para um conceito denominado granularidade, ou seja, o quanto flexível 
é a utilização de um objeto. Assim, quanto mais um OA puder ser utilizado em 
diferentes contextos, maior será a sua granularidade. Por exemplo, uma simula-
ção sobre a gravidade na lua, certamente, terá mais granularidade do que um 
hiperdocumento que permeie um curso inteiro. Assim definido, fica evidenciado 
que, para o autor, um OA está diretamente relacionado à didática educacional 
sendo, por isso, definido a partir da abrangência dos assuntos abordados, da 
sequência da apresentação dos conteúdos e dos recursos que utiliza. Nesse 
contexto, o autor classifica os objetos em cinco tipos: fundamental, combinado 
fechado, combinado aberto, gerador de apresentação e gerador de instrução. 
O fundamental corresponde a um recurso digital elementar, como um som 
ou imagem; o combinado fechado é o nome dado aos recursos digitais que, 
apenas quando combinados, dão sentido ao objeto tornando-o único; com-
binado aberto é formado pela integração de diferentes recursos que sempre 
são passíveis de reutilização; o gerador de apresentação contempla os objetos 
de aprendizagem criados a partir da integração de recursos fundamentais e 
fechados; por fim, o gerador de instrução que abrange os OAs mais complexos 
por serem formados pela junção de todos os demais.

Ao normatizar os OAs, o IEEE (2002) considerou a existência de quatro níveis ou 
tipos de granularidade: mídia isolada, lição, curso e conjunto de cursos.

1.2 Padrões
Para que os OAs possam ser reutilizados e disponibilizados em repositórios, 
é necessário que sejam considerados dois aspectos fundamentais: os peda-
gógicos e os técnicos. Em relação aos pedagógicos, espera-se que os recursos 
sejam capazes de garantir a aprendizagem e a avaliação. Por sua vez, os aspectos 
técnicos requerem protocolos específicos e padrões para a entrega de pacotes 
de conteúdo, garantindo assim a interoperabilidade entre diferentes AVA.

Apesar de existirem programas capazes de visualizar os OAs, para que seus recursos 
técnicos e, principalmente, pedagógicos possam ser plenamente utilizados, sua 
utilização deve ser feita a partir de ambientes virtuais de aprendizagem.
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Atualmente, os padrões mais aceitos para a formatação dos pacotes de con-
teúdo são os IMS Content Packaging (IMS Global Learning Consortium) e 
os SCORM (Advanced Distributed Learning). Nesse contexto, destacam-se: 
IMS Content Package (IMS CP), SCORM 1.2, SCORM 2004 e IMS Common 
Cartridge (IMS CC). Os três primeiros padrões guardam muitas semelhanças 
entre si devido ao fato de o IMS CP ter sido a base para os demais. Assim, além 
da independência das linguagens script do servidor e de arquivos ou links 
externos, um OA produzido em um desses padrões conterá um arquivo mani-
festo em formato XML (eXtensible Markup Language – XML), um arquivo de 
esquema e definição identificados pelo manifesto e o conteúdo.

Entre os três elementos, o arquivo manifesto é o grande responsável pelo 
funcionamento do recurso. A figura 1.1 ilustra essa condição e apresenta um 
extrato de um arquivo .xml. Nele podem ser identificados os textos referentes 
aos resources, organizations e metadados.

Figura 1.1 – Arquivo XML.

•	 Organizations – São responsáveis pela colocação dos arquivos e recursos 
na ordem correta.

•	 Resources – Apresentam os conteúdos que serão apresentados aos usuários 
durante o processo de aprendizagem podendo ser de dois tipos: ativos 
e SCOs. Os ativos são arquivos independentes que, embora mostrados 
aos usuários, não precisam se comunicar com o AVA. Os SCOs podem 
ser arquivos simples ou pacotes de arquivos. A diferença encontra-se no 
fato de eles se comunicarem com o ambiente virtual, possibilitando, por 
exemplo, a consulta sobre o progresso do que já foi visto ou o resultado 
obtido em determinada atividade.
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•	 Metadados – Esses elementos são considerados os dados sobre um conjunto 
de outros dados, ou seja, identificam e descrevem a forma como os dados 
devem ser organizados para que seja possível a compreensão total sobre 
sua natureza, facilitando assim sua busca em bibliotecas e repositórios.

Eventuais deficiências em quaisquer desses estruturadores prejudicarão 
o funcionamento do OA. No entanto, é na composição dos metadados que 
se encontram as maiores dificuldades; por isso, concentram boa parte dos 
esforços de melhoria. Entre os padrões de metadados existentes, ARIADNE, 
ADL SCORM, CanCore, IMS LD, Dublin Core e LOM (IEEE), este último é o 
mais utilizado por ser a base ou compor uma parcela significativa dos demais. 

Conforme Vaz (2009), para caracterizar os OAs, o LOM utiliza nove cate-
gorias: Geral, Ciclo de vida, Meta-metadados, Técnica, Educacional, Direitos, 
Relação, Anotação e Classificação. Cada uma delas ainda se subdivide em 
diferentes informações, totalizando cinquenta e oito metadados. Assim, tem-se:  

•	 Geral – contempla as informações que permitem uma visão global sobre 
o recurso incluindo-se o nome, idioma, descrição e palavras-chave.

•	 Ciclo de vida – apresenta a história, versões e estado atual.

•	 Meta-metadados  – descrevem os metadados do OA e linguagem utilizada.

•	 Técnica – trata-se das características e dados técnicos referentes ao formato, 
tamanho, localização na web, navegadores e sistemas compatíveis.

•	 Educacional – identifica as características educacionais e pedagógicas do 
objeto abordando a complexidade, tipo de atividade, nível de interati-
vidade e características do público-alvo a que se destina.

•	 Direitos – disponibiliza informações sobre as condições de uso e direitos 
autorais do OA.

•	 Relação – relaciona o OA a outros que possam lhe ser complementares 
ou afins.

•	 Anotação – possibilita que possam ser realizados comentários sobre o OA.

•	 Classificação – a partir de um sistema de classificação predefinido, possi-
bilita a identificação do nível educacional do objeto, pré-requisitos para 
a utilização, taxonomia, entre outros.

Visite o site: http://ltsc.ieee.org
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Se as etapas previstas para a estruturação do OA forem corretamente cum-
pridas, o arquivo final resultante de sua criação estará compactado em formato 
.ZIP. Tal condição, contraditoriamente, facilita e dificulta a utilização do OA. As 
vantagens se devem à diminuição da probabilidade de que os dados se percam 
ou sejam danificados; por sua vez, todos os detalhes de identificação que os 
metadados fornecem ficam ocultos, dificultando a sua busca pelos serviços 
mais populares, como Google, Bing e Yahoo. Desse modo, a melhor forma de 
se encontrar um OA é por intermédio dos repositórios de OA, ou seja, biblio-
tecas digitais especializadas nesse tipo de recurso. A figura 1.2 apresenta um 
OA disponibilizado pela Rede Internacional Virtual de Educação.

Figura 1.2 – OA do repositório RIVED.

Poucos profissionais, instituições e repositórios contemplam o preenchimento de 
todos os 58 metadados previstos. Na prática, a grande maioria se detém aos itens 
considerados essenciais e mais comuns.

Os fundamentos da composição de um OA fazem com que os padrões 
disponíveis apresentem muitas semelhanças entre si. Procurando apontar 
novas alternativas, IMS CC, padrão disponibilizado para avaliação em 2009, 
apresenta concentração de esforços na melhoria dos seguintes aspectos: acei-
tação de links da web e fóruns, possibilidade de trabalho com padrões IMS 
para a realização de testes avaliativos a serem realizados pelos alunos e, por fim, 
a viabilidade de integração com ferramentas e conteúdos remotos. Segundo 
a ADL, principal responsável pelo SCORM, em breve esse padrão também 
passará por mudanças importantes. 
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1.3 SCORM
Entre os padrões, o Shareable Content Object Reference Model (SCORM), 
lançado em 2001, é o padrão mais utilizado pelos profissionais e empresas 
que produzem OA. Além da qualidade dos recursos, seu destaque se deve ao 
atendimento de especificações técnicas desenvolvidas por diferentes organi-
zações – AICC, IEEE, IMS –, o que viabilizou a sua utilização satisfatória em 
diferentes ambientes virtuais de aprendizagem.

Atualmente, o padrão possui duas versões, SCORM 1.2 e SCORM 2004, 
que, apesar de uma base comum, possuem algumas diferenças significativas. 
A versão mais recente, lançada em 2004, é considerada mais completa por 
possibilitar duas importantes ações: sequência e navegação, o que, na prática, 
significa dizer que, com o SCORM 2004, é possível que, ao concluir as atividades 
de um pacote, o OA envie a informação para o AVA que, por sua vez, permite a 
abertura de outro OA. Essa ação, por mais simples que possa parecer, não era 
possível na versão 1.2, fazendo com que cada OA permanecesse sem ligação 
com outros pacotes.

Apesar das vantagens, Rohde (2004) considera algumas dificuldades e limi-
tações apresentadas pelo padrão SCORM e suas versões. Entre elas, destacam-
se: existência de poucas ferramentas de autoria, complexidade para que um 
usuário não familiarizado com a linguagem de programação construa um OA, 
falta de integração do conteúdo com outras de comunicação como o chat e o 
fórum e a impossibilidade de utilizar links para referenciar outros conteúdos. 
Identificadas as principais características, potencialidades e dificuldades para 
a utilização dos OAs e de seus padrões, uma inquietação natural pode tomar 
conta do profissional que se interessa por esse assunto.

Afinal, por que produzir cursos com objetos de aprendizagem em padrão SCORM 
se os ambientes virtuais de aprendizagem permitem trabalhar com arquivos de 
diferentes tipos e extensões?

A resposta a essa pergunta é também um alerta. A principal razão deve-se 
ao fato de que, ao produzir um curso apenas com os recursos, atividades, mó-
dulos e plugins oferecidos por determinado AVA, ele só poderá ser oferecido 
em outros ambientes se estes forem estruturados com esse mesmo software. O 
mais preocupante é o fato de o problema poder ocorrer mesmo entre versões 
diferentes desse mesmo software. Até o momento, por exemplo, os cursos criados 
com as ferramentas da versão 1.9 do Moodle não podem ser migrados para a 2.0. 
No entanto, aqueles que produziram seus cursos utilizando OA, por exemplo, 
em SCORM (Figura 1.3), não terão dificuldades para utilizar essa nova versão.
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Figura 1.3 – OA: padrão SCORM.

Uma característica que faz com que o SCORM seja um dos padrões com 
maior aceitação se deve à forma amistosa e organizada com que ele se apresenta 
quando inserido no AVA (Figura 1.4).

Figura 1.4 – Utilização do OA em SCORM.
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Visite o site: www.imsglobal.com 

Do exposto, pode-se concluir que a fundamentação técnica é fator determi-
nante para o bom funcionamento dos objetos de aprendizagem. No entanto, 
para que seus objetivos sejam alcançados, será necessária também a utilização 
de princípios didático-pedagógicos adequados. Assim, o próximo capítulo 
abordará, a partir da perspectiva do design instrucional, os fundamentos que 
servem de guia para a sua estruturação.


