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2. RESUMO  
 
Este projeto tem como objetivo norteador a utilização do software eXelearning, uma tecnologia 
computacional de autoria Open Source para auxiliar professores e alunos no desenvolvimento e 
publicação de conteúdos da Web sem a necessidade de se tornarem proficientes em HTML ou XML. 
Os Objetos Digitais de Aprendizagem (ODAs), criados através da supracitada tecnologia, podem ser 
exportados para Ambientes Virtuais de Aprendizagem, tais como o MOODLE e SIGUEMA, nos 
formatos IMS Content Package, SCORM 1.2 ou IMS Common Cartridge ou como simples páginas 
Web independentes. O estudo contempla, também, avaliar o impacto do uso da ferramenta 
eXelearning no processo ensino e aprendizagem sem o uso desta e após a adoção da mesma na 
prática pedagógica. O estudo tem características quali-quantitativa quanto à abordagem do problema, 
experimental e aplicada quanto a sua natureza. Quanto ao tipo de coleta de dados, são utilizados 
questionários e formulários construídos através do Google Form. Tais documentos objetivam buscar 
capturar dos professores e alunos o quanto a utilização dos ODAs apoiou o processo educacional. 
Experimentos são planejados sistematicamente e realizados em sala de aula presencialmente e/ou 
virtualmente, através das plataformas virtuais disponíveis, em especial o MOODLE e o SIGUEMA. 
Como resultados esperados, destacam-se os que seguem: a) adoção das TICs em sala de aula, b) um 
repositório Web de ODAs produzidos pelos professores e alunos desenvolvidos no eXelearning, c) 
expansão dos processos educacionais para além das paredes físicas da escola, d) avanço do estado 
da arte no tocante de ODAs como estratégia inovadora de ensino e aprendizagem.  
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3. JUSTIFICATIVA   
 
Na busca por novas metodologias de ensino, a implementação de tecnologias como objetos digitais de 
aprendizagem (ODAs) tem se mostrado um interessante recurso para a melhoria e qualificação do 
processo ensino e aprendizagem (MELO et al., 2019). Em um relatório de 1994, encomendado pela 
Comunidade Europeia, Coll e Monereo (2010) evidenciavam que estávamos assistindo já há algumas 
décadas ao surgimento de uma nova forma de organização econômica, social, política e cultural, 
identificada como Sociedade da Informação (SI), que comportava novas maneiras de trabalhar, de 
comunicar-se, de relacionar-se, de aprender, de pensar e, em suma, de viver. Ainda para estes 
autores, o fato significativo é que essa nova sociedade se sustenta, em grande medida, no 
desenvolvimento espetacular das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) durante a 
segunda metade do século XX. Como consequência desse desenvolvimento, estaríamos, nas 
palavras de Castells (2001), diante de um “novo paradigma tecnológico, organizado em torno das 
tecnologias da informação” e associado a profundas transformações sociais, econômicas e culturais. 
Ainda para Coll e Monereo (2010), o fenômeno da Internet e seu impacto na vida das pessoas seriam, 
neste sentido, apenas uma manifestação a mais e com certeza não a última, do novo paradigma 
tecnológico e das transformações socioeconômicas e socioculturais a eles associadas. 
Pozo (2004) frisava que as tecnologias estavam possibilitando novas formas de distribuição social do 
conhecimento, que estávamos apenas começando a vislumbrar, mas que seguramente tornava 
necessárias novas formas de alfabetização (literária, gráfica, informática, científica, etc.). Entretanto, 
em UNESCO (2010), tem-se que as discussões sobre a aplicação de tecnologias digitais como parte 
do processo e aprofundamento nas mudanças da sociedade e seus impactos educacionais ainda não 
tem recebido a devida atenção. 
Coll e Monereo (2010) frisam que os cenários educacionais, assim como quaisquer outros cenários, 
são constituídos por um conjunto de variáveis que os definem: certos atores particulares com papéis e 
formas de interação estabelecida, conteúdos concretos e determinadas modalidades de organização 
do tempo, do espaço e dos recursos específicos. Ainda, segundo estes autores, a entrada em cena 
das TICs modifica em grande medida cada uma dessas variáveis e leva os processos educacionais 
para além das paredes da escola, querendo destacar, com isso, as mudanças que estão sofrendo os 
papéis de alunos e professores, as possibilidades e modalidades de interação, as coordenadas 
espaço-tempo e o acesso aos recursos. 
Preston et al. (2013) enfatizam que o ambiente do ensino superior está mudando, experienciando 
novos desafios e oportunidades criadas pelas redes sociais, streaming tecnologia, acesso a materiais 
de aprendizagem e caminhos de adquirir e avaliar conhecimentos e habilidades. Ramraj e Marimuthu 
(2019) pontuam que a tecnologia e suas ferramentas tiveram um grande efeito em educação e estão 
prontas para continuar, e concluem que o advento da aprendizagem online, como ferramenta, gerou 
oportunidades de aprendizagem ilimitadas para intensificar o ensino, acelerando a produção 
educacional. Ainda para estes autores, o nativo digital é fervoroso com a transição dos métodos 
tradicionais de ensino para o uso de ferramentas digitais na melhoria da aprendizagem. 
Vlasenko e Ivanova (2019) chamam atenção que a capacidade da geração jovem de perceber e 
processar informações impulsiona o uso de tecnologias digitais na formação de pessoal e 
complementam que ao mesmo tempo que é enfatizado a importância das tecnologias digitais e sua 
penetração abrangente nas atividades da vida diária, é importante identificar e medir sua contribuição 
nos métodos e formas de ensino. 
Castro e Penalvo (2020) salientam que vivemos cada vez mais em uma sociedade digital que exige 
que os cidadãos estejam preparados para se adaptarem às necessidades do momento e para resolver 
os problemas que surgem. Para tal, consideram estes autores, o sistema educacional deve estar 
preparado para, adequadamente, formar futuros cidadãos que ingressarão em um mercado de 
trabalho em constante mutação, para que, desta forma, os professores possam aproveitar ao máximo 
o potencial das TICs na sala de aula ou na Educação a Distância (EaD). 
Considerando o contexto trazido, a partir desta seção, este trabalho apresenta o eXelearning, um 
aplicativo de autoria Open Source disponível gratuitamente para auxiliar professores e alunos no 
desenvolvimento e publicação de conteúdos da Web sem a necessidade de se tornarem proficientes 
em HTML ou XML. Os recursos criados no eXe podem ser exportados nos formatos IMS Content 
Package, SCORM 1.2 ou IMS Common Cartridge ou como simples páginas da Web independentes.  

 

http://dspace.col.org/handle/11599/290
https://pt.wikipedia.org/wiki/HTML
https://pt.wikipedia.org/wiki/XML#:~:text=XML%20(Extensible%20Markup%20Language)%20%C3%A9,de%20marca%C3%A7%C3%A3o%20para%20necessidades%20especiais.
https://www.file-extension.info/pt/format/ims
https://pt.wikipedia.org/wiki/SCORM
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   
 
Castells (2001) destaca que a Internet não é apenas uma ferramenta de comunicação e de busca, 
processamento e transmissão de informações que oferece alguns serviços extraordinários; ela 
constitui, além disso, um novo e complexo espaço global para a ação social e, por extensão, para o 
aprendizado e para a ação educacional. Neste contexto, foram configurando-se progressivamente 
“novas formas sociais por meio das quais as pessoas não estão obrigadas a viver, encontrar-se ou 
trabalhar face-a-face para produzir mercadorias, oferecer serviços ou manter relações sociais 
significativas” (SHAYO et al., 2007). Os fatores que contribuíram para a expansão e o rápido 
crescimento destas novas “sociedades virtuais” (corporações virtuais, bibliotecas virtuais, aulas 
virtuais, etc.) e as práticas e elas associadas (comércio eletrônico, telemarketing, teletrabalho – ou 
trabalho remoto, tele-educação – ou ensino a distância, telemedicina, trabalho colaborativo apoiado 
por computador, teledemocracia, etc.) são de natureza muito diversa. 
Entre todas as tecnologias criadas pelos seres humanos, aquelas relacionadas com a capacidade de 
representar e transmitir informação – ou seja, as TICs – revestem-se de uma especial importância, 
porque afetam praticamente todos os âmbitos de atividades das pessoas, desde as formas e práticas 
de organização social até o modo de compreender o mundo, de organizar essa compreensão e de 
transmiti-la para outras pessoas. As TICs têm sido sempre, em suas diferentes fases de 
desenvolvimento, instrumentos para pensar, aprender, conhecer, representar e transmitir para outras 
pessoas e para outras gerações os conhecimentos adquiridos (COLL e MARTI, 2001).   
Carvalho e Ivanoff (2010) ressaltam que a tecnologia pode ser definida como um conjunto de técnicas, 
processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais domínios da atividade humana. Estes 
autores integram, exploram e analisam três práticas específicas para ensinar e aprender com TICs, 
tais como: a) utilização de bases de dados e informações, b) comunicação e interação e c) construção 
de conteúdos. Na Tabela 1 são caracterizadas cada abordagem supracitada, conforme a visão de 
Carvalho e Ivanoff (2010). 
 

Tabela 1: Caracterizações de TICs Vs. Abordagens práticas para ensinar e aprender 
Fonte: Adaptação de Carvalho e Ivanoff (2010). 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs) 

Práticas específicas para 
ensinar e aprender 

Tipos 

I. Bases de dados e informações 

● bases de e-mails; 
● bases de busca na internet; 
● bases de busca em seu computador; 
● bases de imagens e mapas; 
● bases de vídeos; 
● recursos para armazenagem de arquivos na 
internet; 
● dicionários e tradutores virtuais; 
● bibliotecas virtuais 

 

  

II. Comunicação e interação 

● correio eletrônico (e-mails); 
● mensagens instantâneas; 
● salas de bate-papo (chats); 
● grupos e comunidades virtuais; 
● fóruns de discussão; 
● reuniões e videoconferência; 
● redes de relacionamento (redes sociais); 
● blogs; 
● TV pela internet 
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III. Construção de conteúdos 

● criação de documentos digitais; 
● planilhas eletrônicas; 
● apresentações e slides; 
● enciclopédias virtuais 
 

Considerando o apresentado na Tabela 1, este projeto de extensão se enquadra na prática específica 
para ensino e aprendizagem “Construção de conteúdos”, mais especificamente na criação de 
documentos eletrônicos, no uso da ferramenta eXelearning, e assim poder apoiar o processo 
educacional, bem como avançar no estado da arte das TICs aplicadas na educação. 
 
4.1 Conteúdos Digitais 
 
Schwarzelmuller e Ornellas (2006) trazem que um objeto digital (ou conteúdo digital) é tudo aquilo que 
existe em formato digital, ou código binário. Trazendo para uma perspectiva mais humana, podemos 
classifica-los em conteúdos que contém informações que podem ser enviadas através de ondas de 
rádio, stream1 via internet ou arquivo de computador a serem acessadas de modo gratuito ou pago por 
pessoas físicas ou jurídicas. Os conteúdos digitais podem ser do tipo: software, vídeos, áudios, 
imagens, e-books (livros eletrônicos), jogos, conteúdos online (CODIFICAR). Em Torres e Mazzoni 
(2004), tem-se que um conteúdo digital é assim caracterizado por estarem as suas informações 
codificadas em binário e serem processados através de sistemas informáticos digitais (computador, 
tablet, celular, smart TV, dentre outros). Ainda para esses autores, conteúdo digital é a informação 
apresentada na forma digitalizada, organizada para construir conhecimentos, em níveis de 
profundidade específicos, sobre determinado tema, e concluem que os conteúdos digitais produzidos 
com propósitos educativos, ou informativos, tendem a ser aperfeiçoados em um processo dinâmico 
relacionado às necessidades dos seus usuários. 
Os conteúdos digitais produzidos e disponibilizados atualmente na Internet são armazenados em 
locais que denominamos de repositórios digitais (RD). Exemplos destes são ilustrados na Figura 1, 
acessado através do endereço Web  http://www.uff.br/cdme/, a partir do qual o aluno pode aprender 
interagindo com o conteúdo digital de aprendizagem que lhe interessar. Existem vários RDs na 
internet, como por exemplo: “O portal do professor”2, “Rede Interativa Virtual de Educação (RIVED)”3 
(cf. Figura 2), “O portal de conteúdos educacionais do MEC (WebEduc)4 (cf. Figura 3). 
 

                                                           
1Fluxo de dados em um sistema computacional. Quando um arquivo é carregado na memória 

para ser editado, esta carga ocorre num fluxo “stream”, ou seja, linha a linha até o 
carregamento total do arquivo, como água a correr num cano ou bytes sendo lidos por um 
programa (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Stream) 
2Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html 
3Disponível em: http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php 
4Disponível em: http://webeduc.mec.gov.br/ 

http://www.uff.br/cdme/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Stream
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html
http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php
http://webeduc.mec.gov.br/
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Figura 1: Conteúdos Digitais. 

Fonte: [Internet] 
 

 
Figura 2: Site do RIVED (MEC). No detalhe, “Pesquisar ODAs”. 

Fonte: [Internet] 
 

http://www.cdme.im-uff.mat.br/
http://www.dmm.im.ufrj.br/projeto/rived/index.html


 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROEXAE 

COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO – CE 
   

 
6 

 
Figura 3: O Portal de Conteúdos Educacionais do MEC (WebEduc) 

Fonte: http://webeduc.mec.gov.br/ 
 

Schwarzelmuller e Ornellas (2006) frisam que educadores e instituições acadêmicas têm investido 
bastante em pesquisa e produção de objetos digitais de aprendizagem (ODAs) porque consideram 
que a tecnologia dos objetos digitais de aprendizagem oferece um futuro promissor para a educação. 
Para estes autores, é sabido que as grandes mudanças ocorridas na educação e na teoria pedagógica 
estão ligadas às transformações ocorridas nos meios de comunicação: desde a educação através da 
oralidade, ao ensino através da escrita, cujo principal suporte foi o livro, e aos recursos 
computacionais e às tecnologias de informação e comunicação (TICs) atualmente disponíveis. Desde 
que surgiram os primeiros computadores, educadores imaginaram novas possibilidades de usar 
aquelas máquinas como auxiliares do processo ensino e aprendizagem (SCHWARZELMULLER e 
ORNELLAS, 2006). 
Para alcançar seus objetivos, a Educação a Distância (EaD) precisa de tecnologias de aprendizagem 
especialmente desenvolvidas para apoiar e promover uma troca eficaz de conhecimentos. Os objetos 
e ambientes de aprendizagem surgem com este papel, o de serem instrumentos para essa nova forma 
de educar, facilitando a disponibilidade de acessibilidade da informação no ciberespaço. Os ambientes 
de aprendizagem são locais distribuídos no ciberespaço que servem de instrumentos mediadores de 
aprendizagem, são sites, fóruns de discussões, plataformas de EaD que armazenam o conhecimento 
permitindo que todos interajam com ele e através dele. Os objetos de aprendizagem também surgem 
para fomentar essa modalidade educacional e têm na sua principal característica o reuso, ou seja, 
sua reutilização para vários processos de aprendizagem, assim como suas funções e papéis no 
sistema educacional contemporâneo, considerando que eles trazem uma intrínseca promessa de 
melhoria para situações de aprendizagem (SCHWARZELMULLER e ORNELLAS, 2006). 
Schwarzelmuller e Ornellas (2006) consideram que um objeto de aprendizagem pode ser entendido 
como uma entidade digital entregue pela internet, o que significa que muita gente pode acessá-lo e 
usá-lo simultaneamente, em contextos educacionais diversos, sendo um arquivo digital qualquer 
(imagem, filme, som, etc.) ou um programa criado especificamente para ser utilizado com fins 
pedagógicos, conforme mostrados nas Figuras 1, 2 e 3. No Brasil, tem-se o “O Portal do Professor5”, 
criado Ministério da Educação (MEC), em 2007. Segundo o MEC, o supracitado repositório já 
armazena mais de 16 mil conteúdos digitais desde que foi criado. Os conteúdos podem ser utilizados 

                                                           
5Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html 

http://webeduc.mec.gov.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html
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gratuitamente por professores da educação infantil ao ensino superior como apoio a aulas. Ainda, de 
acordo com o MEC, cerca de um milhão de visitantes de 190 países acessam mensalmente a página, 
em busca de recursos multimídia ou de sugestões de aulas sobre diferentes temas, postadas pelos 
próprios professores. 
 
4.2 Ferramentas de TICs 
 
Coll e Monereo (2010) consideram que fazer uma análise prospectiva das novas ferramentas de TICs 
que são relevantes para a educação não é tarefa fácil, considerando o ritmo vertiginoso com que 
surgem as novidades neste âmbito. Para estes autores, serve como exemplo disso o “Diretório de 
Ferramentas de Aprendizagem” elaborado anualmente pelo C4LPT (do inglês Centre for Learning & 
Performance Technologies – Centro de Aprendizagem e Tecnologias de Desempenho) (cf. Figura 4). 
O C4LPT foi criado por Jane Hart em 2000. Desde então, tornou-se um dos locais de aprendizagem 
mais visitados do mundo na Web. Foi em 2007 que Jane Hart compilou o primeiro Top 100 
Ferramentas para Aprender a partir dos votos dos profissionais de aprendizagem em todo o mundo e 
ter feito isso todos os anos desde então. Para celebrar o 10º aniversário, ela produziu as 200 
Melhores Ferramentas para Aprendizagem 2016 dos votos de 1.238 profissionais de aprendizagem 
em todo o mundo (cf. Figura 5).   
 

 
Figura 4: Site do C4LPT. 

Fonte: c4lpt.co.uk 
 

 
Figura 5: 200 Melhores Ferramentas para Aprendizagem 2016. 

Fonte: C4LPT6.   

                                                           
6Disponível em: Top Tools for Learning 2020 – Results of the 14th Annual Survey published 1 
September 2020 (toptools4learning.com)>. Acessado em 17 abr. 2021. 

http://c4lpt.co.uk/
https://www.toptools4learning.com/
https://www.toptools4learning.com/
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Da Figura 5, tem-se no destaque a ferramenta de posição 114, “eXe (eXelearning)” que será utilizada 
e aplicada no referente projeto de extensão, através da qual serão desenvolvidas as habilidades e 
competências dos professores e alunos, no uso desta em sala de aula. Outras ferramentas listadas na 
Figura 5 poderão ser utilizadas como apoio da capacitação, tais como: YouTub, PowerPoint, 
Wikipédia, Word, Google Chrome, Excel, Google Maps, Google Sholar, Firefox, iMovie, Instagran, 
Movie Maker, Google Sites, LibreOffice, Google Calendar, Audacity, Moodle, CmapTools, 
HotPotatoes, Wink, GIMP, dentre outras. Na seção seguinte, apresenta-se o eXelearning, uma 
ferramenta para o desenvolvimento e distribuição de conteúdos digitais na internet, de forma a apoiar 
o processo ensino e aprendizagem. 
 
4.2.1 O eXelearning (eXe) 
 
O eXe é a abreviatura de elearning XHTML editor é um software que disponibiliza de maneira simples 
documentos HTML (do inglês HyperText Markup Language, que significa Linguagem de Marcação de 
Hipertexto) para aprendizagem. É uma linguagem de marcação utilizada na construção de páginas na 
Web. Documentos HTML podem ser interpretados por navegadores (Internet Explorer, Google 
Chrome, Mozilla Firefox, ...). O eXe é basicamente uma ferramenta simples que auxilia professores e 
alunos a publicar qualquer tipo de conteúdo de aprendizagem na Web, ou seja, o aplicativo fornece 
suporte a professores e pessoal da academia em geral para publicação de conteúdo na Web sem 
necessidade de ser proficiente nas linguagens de marcação de páginas HTML ou XML (do inglês 
eXtensible Markup Language). O projeto eXe desenvolveu uma ferramenta de autoria disponibilizada 
gratuitamente, como software aberto (Open Source7). O site atual do projeto eXe pode ser encontrado 
no seguinte endereço: eXe (exelearning.org). Um vídeo “Tutorial Introduccion a eXelearning” pode ser 
assistido no endereço https://www.youtube.com/watch?v=qyuXrByafqc. 
O editor de eLearning XHTML (exe) é um ambiente de autoria para auxiliar professores e acadêmicos 
na concepção, desenvolvimento e publicação de materiais de ensino e aprendizagem baseados na 
Web sem a necessidade de se tornar proficiente em HTML ou aplicações complicadas na Web. Na 
Figura 6 é ilustrada a interface da ferramenta eXelearning, onde no detalhe ver-se um de seus 
principais menus, a saber: menu Ficheiro, a partir do qual, pode-se ver a subopção Exportar um 
arquivo em diversos formatos a serem descritos a seguir.   
 

 
Figura 6: Interface do editor do eXelearning ver. 2.1 e a subopção Exportar arquivo. 

Fonte: O autor (2021). 

                                                           
7É um modelo de desenvolvimento que promove um licenciamento livre para o design ou 
esquematização de um produto, e a redistribuição universal desse design ou esquema, dando 
a possibilidade para que qualquer um consulte, examine ou modifique o produto ou código-
fonte (WIKIPÉDIA). 

https://exelearning.org/
https://www.youtube.com/watch?v=qyuXrByafqc
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De acordo com site wikieducator.org/Online_manual, a Web é uma ferramenta educacional 
revolucionária porque apresenta aos professores e alunos uma tecnologia que fornece 
simultaneamente algo sobre o qual falar (conteúdos) e os meios para montar a conversação 
(interação). Infelizmente, o poder deste meio de hipertexto é restringido em contextos educacionais, 
porque a grande maioria dos professores e acadêmicos não tem as habilidades técnicas para construir 
suas próprias páginas da Web e, portanto, deve contar com a disponibilidade de desenvolvedores 
Web. Ainda segundo o site, eXe foi desenvolvido para superar uma série de limitações, conforme as 
listadas abaixo. 
 
(a) muitos softwares de criação de páginas Web implicam numa curva de aprendizagem bastante 
íngreme, não são intuitivos ou projetados para a publicação de conteúdos de aprendizagem.  
Consequentemente, professores e acadêmicos não adotaram essas tecnologias para publicar 
conteúdos de aprendizagem online. Exe pretende fornecer uma ferramenta intuitiva e fácil de usar que 
permitirá aos professores publicarem páginas Web de aparência profissional para a aprendizagem; 
(b) atualmente, os sistemas de gerenciamento de aprendizagem (por ex. o MOODLE8) não 
oferecem ferramentas de autoria sofisticadas para conteúdo da Web (quando comparadas com as 
capacidades do software de criação de páginas Web ou com as habilidades de um desenvolvedor 
experiente Web. O eXe é uma ferramenta que fornece recursos profissionais de publicação na Web 
que podem ser facilmente referenciados ou importados por sistemas de gerenciamento de 
aprendizagem; 
(c) a maioria dos sistemas de gerenciamento de conteúdo e de gerenciamento de aprendizagem 
utiliza um modelo de servidor Web centralizado que exige conectividade para criação. Isso é limitante 
para autores com baixa conectividade de largura de banda ou sem conectividade. O eXe foi 
desenvolvido com uma ferramenta de autoria offline sem o requisito de conectividade; 
(d) muitos sistemas de gerenciamento de conteúdo e de aprendizagem não fornecem um 
ambiente WYSIWYG9 intuitivo onde os autores podem ver o que seu conteúdo será semelhante em 
um navegador quando publicado, especialmente quando se trabalha offline. A funcionalidade 
WYSIWYG do eXe permite que os usuários vejam como será o conteúdo quando publicado online.     
 
Os recursos criados com eXe podem ser exportados e importados para serem carregados na Web em 
diversos formatos, a saber: a) IMS Content Package, b) IMS Common Cartridge Format, c) Página 
Web simples, d) Sites Web autocontidos, e) Padrão SCORM, f) Arquivos texto simples, g) Conjunto de 
anotações para iPod e h) ePUB. A seguir, são descritos sucintamente alguns dos supracitados 
formatos. 
 

● IMS Content Package: um pacote de conteúdo é um arquivo contendo conteúdo em 
metadados10 de banco de dados. Um pacote de conteúdo é usado no e-learning para definir 
algum conteúdo de aprendizagem ou uma avaliação que pode ser fornecida, por exemplo, por 
um Learning Management System (LMS). É uma maneira padrão de descrever o conteúdo de 
aprendizagem que pode ser lido e compartilhado por muitos programas. 
 
● IMS Commun Cartridge Format: o Commun Cartridge é um conjunto de padrões abertos 
desenvolvidos pela comunidade de membros do IMS que permitem a interoperabilidade entre 
conteúdos e sistemas. Commun Cartridge basicamente resolve dois problemas: O primeiro é 
fornecer uma maneira padrão de representar materiais de cursos digitais para uso em 
sistemas de aprendizagem online, para que esse conteúdo possa ser desenvolvido em um 

                                                           
8Acrônimo de “Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment”, um software livre, de 

apoio à aprendizagem, executado num ambiente virtual. A expressão designa ainda o Learning 
Management System (Sistema de Gestão da Aprendizagem). 
9É uma sigla em inglês formada pelas iniciais da expressão “What You See Is What You Get” e 

quer dizer “o que você vê é o que você obtém” (WIKIPÉDIA). 
10Metadados ou metainformações são dados sobre outros dados. Um item de um metadado 

pode dizer do que se trata aquele dado, geralmente uma informação inteligível por um 
computador. Os metadados facilitam o entendimento dos relacionamentos e a utilidade das 
informações dos dados (WIKIPÉDIA). 

https://wikieducator.org/Online_manual
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formato e usado em uma ampla variedade de sistemas de aprendizagem (por exemplo, 
sistemas de gerenciamento de cursos, Ambientes, ou sistemas de gerenciamento 
instrucional). O segundo é permitir novos modelos de publicação de materiais de cursos online 
e livros.    

 
● Página simples Web: uma página simples em HTML é um conjunto de comandos e textos, 
digitado em formato texto, que determina para o navegador o modo de apresentar todos os 
seus itens (textos, figuras, vídeos, sons, dentre outros) na tela de um computador, via Web. 

 
● Padrão SCORM: Sharable Content Object Reference Model (SCORM) é uma coleção de 
padrões e especificações para e-learning baseado na Web. A norma SCORM define 
comunicações entre o conteúdo do lado do cliente e um host/anfitrião chamado de ambiente 
de execução (comumente uma função de um LMS (Learning Management System – Sistema 
de Gerenciamento de Aprendizado). 
 
● ePUB: é um formato de arquivo de e-book com a extensão .epub que pode ser baixado e 
lido em dispositivos como smartphones, tabletes, computadores ou e-readers. É um padrão 
técnico publicado pelo International Digital Publishing Forum (IDPF). O termo é abreviatura 
para publicação eletrônica e às vezes é denominado ePUB. Segundo o site PageLab11, a sigla 
do momento em termos de produção de eBooks é ePUB3, a nova versão do padrão aberto de 
publicações digitais que promete romper diversas limitações da implementação atual: maiores 
recursos para layout e estruturação de conteúdo, interatividade, animações, áudio, vídeo, 
tipografia avançada, suporte a fórmulas matemáticas, narração de texto em voz alta, 
acessibilidade, entre outros goodies (brindes), abraçando uma maior diversidade de 
publicações, para múltiplas plataformas, em qualquer idioma, não só para livros de texto plano 
como esse formato tem sido geralmente aplicado. 
 

Outro recurso importante do eXelearning é o painel iDevice (dispositivo instrucional), que é um 
conjunto de elementos estruturais que descrevem o conteúdo de aprendizagem. Alguns exemplos 
destes, incluem os seguintes: i) objetivos, ii) atividade, iii) estudo de caso, iv) questões múltipla-
escolha, v) questões verdadeiras/falsas, vi) atividade Cloze, vii) artigo wiki, viii) Java Applet e ix) 
galeria de imagens. A Figura 7 ilustra os supracitados recursos do menu painel iDevice, do 
eXelearning e logo após esta, são descritos sucintamente os respectivos elementos estruturais do 
referente painel iDevice. 

 

 
Figura 7: Elementos estruturais do painel iDevice. 

Fonte: internet12. 

                                                           
11Disponível em: <  EPUB 3 - um novo horizonte. O que mudou no formato ePUB 3. Desafios e 
Novidades (dualpixel.com.br) />. Acesso em 17 abr. 2021. 
12http://wikieducator.org/Online_manual/Working_with_eXe#The_iDevice_Pane 

http://www.pagelab.com.br/2012/epub3-a-evolucao-das-publicacoes-digitais/
http://www.pagelab.com.br/2012/epub3-a-evolucao-das-publicacoes-digitais/
http://www.pagelab.com.br/2012/epub3-a-evolucao-das-publicacoes-digitais/
http://wikieducator.org/Online_manual/Working_with_eXe#The_iDevice_Pane
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i) Objetivos: descrevem os resultados esperados da aprendizagem e deve definir o que os 

alunos serão capazes de fazer quando eles completarem as tarefas de aprendizagem. 
 

ii) Atividade: uma atividade pode ser definida como uma tarefa ou conjunto de tarefas que um 
aluno deve completar. Fornecer uma declaração clara da tarefa e considerar todas as 
condições que podem ajudar ou dificultar o aluno no desempenho da tarefa. 

 
iii) Estudo de caso: um estudo de caso é uma história que transmite uma mensagem 

educacional. Um estudo de caso pode ser usado para apresentar uma situação realista que 
permite aos alunos aplicar seus próprios conhecimentos e experiência. Ao projetar um estudo 
de caso, devemos considerar o seguinte: 
 

● que pontos educacionais são transmitidos na história; 
● que preparação os alunos devem fazer antes de trabalhar no estudo de caso; 
● onde o estudo de caso se enquadra no resto do curso; 
● como os alunos irão interagir com os materiais e cada um, por exemplo se executado em 
uma situação de sala de aula podem equipes serem configuradas para trabalhar em diferentes 
aspectos do caso e se assim como são entregues feedback para a classe. 
 

iv) Questões Múltipla-Escolha (QME): embora mais frequentemente usado em situações de 
teste formal, QME pode ser usado como uma ferramenta de teste formativo para estimular o 
pensamento e discussão sobre os tópicos que os alunos podem se sentir um pouco reticentes 
em responder. Na Figura 8, é ilustrado um exemplo deste elemento estrutural, do painel 
iDevice do eXelearning. De acordo com o site13, ao projetar um teste QME, considera-se o 
seguinte: 
 
● quais são os resultados da aprendizagem? 
● que habilidades intelectuais estão sendo testadas; 
● quais são as competências linguísticas da audiência? 
● gêneros e questões culturais; 
● evite estruturas de gramática, linguagem e perguntas que passam fornecer pistas.    
 

                                                           
13Disponível em: 
<http://wikieducator.org/Online_manual/Working_with_eXe#The_iDevice_Pane>. Acessado em: 
abr. 2021. 

http://wikieducator.org/Online_manual/Working_with_eXe#The_iDevice_Pane
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Figura 8: Exemplo ilustrativo da aplicação do elemento estrutural Questões Múltipla Escolha 

(QME), do painel iDevice do eXelearning. 
Fonte: O autor (2021). 

 
v) Questões Verdadeiras/Falsas; as perguntas verdadeiras-falsas apresentam uma afirmação 

que exige que o aluno faça uma determinação se a afirmação é verdadeira ou não. 
 

vi) Atividade Cloze: as atividades de Clozer estimulam os alunos com um texto com frases 
significativas ou palavras ausentes. Os alunos demonstram o seu conhecimento e 
compreensão dos conceitos apresentados no texto, preenchendo as frases ou palavras que 
faltam. Um mecanismo útil para testar a compreensão de leitura e habilidades de linguagem. A 
Figura 9 ilustra simplificadamente a estrutura de uma atividade de Cloze. 
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Figura 9: Estrutura de uma atividade de Cloze. 

Fonte: Internet14. 
 

vii) Artigo Wiki: o artigo wiki iDevice tira uma foto instantânea de um artigo e o incorpora ao seu 
conteúdo eXe. Este iDevice requer que o autor esteja conectado à internet. As alterações 
feitas no artigo não serão atualizadas automaticamente para o wiki, portanto, as alterações 
feitas em sua máquina local para o conteúdo do wiki no seu conteúdo devem ser enviadas de 
volta ao wiki, onde for apropriado. 
 

viii) Java Applet: este é iDevice que permite aos usuários carregar applets java simples no 
conteúdo do eXe. Uma Applet é uma pequena aplicação executada em uma janela de uma 
aplicação (Browser/Appletviewer). Tem por finalidade estender as funcionalidades de 
Browsers, adicionando som, animação, etc. Provenientes de fontes (URLs) locais ou remotas, 
sendo que cada página Web (arquivo .html) pode conter uma ou mais applets. A Figura 10 
ilustra uma simulação das interfaces de dois applets java executados no ambiente do browser 
do cliente. 
 

                                                           
14Disponível em: < http://eliterfagia.blogspot.com.br/2014/10/teste-cloze.html>. Acesso em 17 

abr. 2021. 

http://eliterfagia.blogspot.com.br/2014/10/teste-cloze.html
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Figura 10: Ilustrações das interfaces de applets java no ambiente do browser do cliente. 

Fonte: Google imagens. 

 
ix) Galeria de Imagens: a galeria iDevice permite que se carregue e marque várias imagens. Na 

Figura 11, é ilustrada a interface do recurso estrutural Galeria de Imagens, do iDevice, do 
eXelearning. 

 
Figura 11: Interface gráfica do elemento estrutura Galeria de Imagens, do iDevice do 

eXelearning. No detalhe 1 (modo de edição do recurso) e 2 (modo de edição da imagem). 
Fonte: O autor (2021) 

 

5. OBJETIVOS  

    5.1. GERAL  
 
Capacitar professores a desenvolverem e aplicar objetos digitais de aprendizagem (ODAs) 
desenvolvidos no eXelearning como artefatos computacionais no apoio ao processo ensino e 
aprendizagem mediado por tecnologias de informação e comunicação. 

 

 

    5.2. ESPECÍFICOS  
(i) despertar e motivar professores e alunos para a importância do uso de tecnologias digitais 

no apoio ao processo ensino e aprendizagem; 
(vi)  
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(ii) capacitar professores na utilização do eXelearning Editor no desenvolvimento de 

conteúdos digitais como ferramenta de apoio ao processo ensino e aprendizagem; 
 

(iii) avaliar o impacto dos ODAs desenvolvidos no eXelearning no processo ensino e 
aprendizagem; 

 
(iv) construir um repositório digital Web com os ODAs desenvolvidos no eXelearning por 

professores e alunos; 
 

(v) publicar os resultados do projeto através de artigos científicos em eventos e/ou periódicos 
da área de informática na educação. 

 

6. METODOLOGIA  
 
Este projeto de extensão tem características quali-quantitativa quanto à abordagem do problema, 
experimental e aplicada quanto a sua natureza. Quanto ao tipo de coleta de dados, são utilizados 
questionários. Os questionários objetivam buscar saber do aluno e professor o quanto a utilização 
dos ODAs, desenvolvidos no eXelearning, apoiou o processo ensino e aprendizagem. Experimentos 
são planejados sistematicamente, alicerçados por meio de projetos em sala de aula e/ou à distância, 
através das plataformas virtuais disponíveis, mediados por meio dos artefatos desenvolvidos no 
eXelearning. Passos metodológicos mais específicos são demandados e planejados para a execução 
sistemática do referido projeto de extensão. Os supracitados passos de ações metodológica previstos 
são os que seguem listados abaixo: 
 
a) Fundamentação teórica: em Flick (2013), tem-se que fundamentação teórica são os 
principais conceitos teóricos para os estudos, análise e reflexões, sobre os dados e/ou informações 
coletadas. A fundamentação teórica não deve se constituir em um “resumo” de obras, mas sim, em 
uma apresentação das ideias presentes nas obras estudadas, mostrando a relação que possuem com 
o tema e a questão problemática do projeto escolhido, caracterizando assim um progresso para o 
estado da arte. A partir desses princípios teóricos postulados por Flick (2013), o referido projeto de 
extensão contempla explorar, como aporte teórico, as referências já trazidas através das Seções 3 e 
4. Trabalhos relacionados como os de Nadezhda et al. (2019), Daungtod (2019), Byundyugova et al. 
(2020), Mercado et al. (2008) e Melo et al. (2019) são trazidos e explorados para medir a contribuição 
deste trabalho de extensão para o avanço do estado da arte.   
 
b) Concepção dos modelos de Objetos Digitais de Aprendizagem (ODAs): nesta etapa do 
projeto são definidas as arquiteturas dos ODAs a serem usados no auxílio ao processo ensino e 
aprendizagem. Trabalhos existentes na literatura, assim como trabalhos relacionados são explorados 
no auxílio da construção dos referidos modelos concebidos. 

 

c) Capacitação dos professores no uso eXelearning; tem-se nesta etapa do projeto a 
construção dos ODAS concebidos utilizando a ferramenta eXelearning editor, acontecendo 
paralelamente às atividades de aprendizagem e de avaliação.    

 

d) Criação dos repositórios dos ODAs desenvolvidos pelos professores e alunos: esta 
etapa é reservada para o armazenamento e publicação na Web dos ODAs criados no eXelearning 
pelos professores e alunos, de forma que estes objetos virtuais de aprendizagem fiquem disponíveis à 
comunidade como artefatos educacionais. 
 

e) Aplicação dos formulários: nesta etapa são aplicados os questionários com o objetivo de 
obter o feedback do professor e aluno acerca do impacto do uso de ODAs construídos e usados no 
apoio ao processo ensino e aprendizagem desenvolvidos em sala de aula (antes e depois de usar 
ODAs como ferramenta de apoio ao processo ensino e aprendizagem). 

 
f) Publicação dos resultados: submissão dos resultados do projeto através de artigos 
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científicos para o Simpósio Brasileiro de Informática da Educação (SBIE), um subevento do 
Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE), realizado anualmente, à Revista Novas 
Tecnologias na Educação (RENOTE), periódico digital, tendo duas chamadas por ano e à revista 
Práticas em Extensão, periódico semestral editado pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), 
através da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (PROEXAE).     
 

7. RESULTADOS ESPERADOS  
 
● adoção do emprego das TICs em sala de aula; 
● um repositório web de ODAs produzidos pelos professores e alunos desenvolvidos no eXelearning; 
● expansão dos processos educacionais para além das paredes da escola; 
● avanço do estado da arte do uso de ODAs como ferramenta tecnológica no auxílio ao processo 
ensino e aprendizagem mediado por computador; 
● reconhecimento do estudo através de publicações científicas e imprensa escrita e falada; 
● potencialização da parceria universidade-sociedade na busca de soluções mais eficientes para os 
problemas sócio-educacionais. 
 

 

8. MECANISMO DE TRANSFERÊNCIA DE RESULTADOS  
 

(i) apresentações e seminários sobre o uso de TICs em sala de aula; 
(ii) minicursos e oficinas de capacitação para professores e alunos; 
(iii) web site do projeto de extensão disponibilizando os resultados do desenvolvimento do 

projeto, assim como o compartilhamento de experiências à luz da colaboração de grupo; 
(iv) sistemas colaborativos para interação social (redes sociais, ciberespaço, mídias sociais, 

sistemas de comunicação, wikis, bate-papo, dentre outros). 

 

(v)  

9. INFRAESTRUTURA  
 
Em função das limitações impostas pela pandemia da Covid-19, o referente projeto de extensão 
poderá ser desenvolvido na modalidade híbrida (presencial e/ou remota) junto a uma Unidade de 
Ensino Médio Estadual, a princípio na Unidade Integrada Renascença, localizada no Jardim 
Renascença (ver Figura 12), próximo ao Farol da Educação (ver Figura 13). A supracitada escola 
possui laboratório de informática com conexão à Internet Banda Larga, data show, biblioteca, 
softwares aplicativos, dentre outros recursos que possibilitarão o desenvolvimento do projeto em sua 
plenitude. O aluno bolsista terá acesso aos periódicos da CAPES, através do serviço online oferecido 
pelo site da biblioteca central da UEMA, de forma que possa construir uma sólida base de estudos 
para o desenvolvimento de seu respectivo plano de trabalho de extensão. O curso de Engenharia de 
Computação possui uma impressora a laser para atender as demandas de impressão de seus 
professores, desta forma, o professor orientador deste projeto terá cota o suficiente para imprimir 
documentos inerentes ao projeto para atender as demandas de impressão do estudo proposto. Na 
necessidade de tirar alguma xerox de documento, o CCT tem uma xerox terceirizada com capacidade 
de atender às necessidades de cópias-xerox do aluno bolsista para produzir seus materiais didáticos 
demandados pela operacionalização do projeto de extensão. 
 

 
Figura 12: Unidade Integrada Renascença. 

Fonte: Google imagem (2021) 

 

https://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie/index
https://ceie.sbc.org.br/evento/2021/sobre.html
https://www.proexae.uema.br/wp-content/uploads/2018/01/REVISTA-DE-EXTENS%C3%83O-v-1-n-1.pdf
https://www.google.com/search?q=unidade+integrada+renascen%C3%A7a&sxsrf=ALeKk01IYDMu2_7aluUkSyMln17eWahO3A%3A1618798875684&source=hp&ei=G-l8YNyzJ9Sc5OUP-Y6b-AU&iflsig=AINFCbYAAAAAYHz3K09OtW5Fp10GA58dVeaz-UwciKn9&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsqaoqKyywNGC0UjGoME8zs0i1M
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Figura 13: Farol da Educação do Renascença. 

Fonte: Google imagem (2021) 
 

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

ATIVIDADES 
2021 2022 

06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

A X            

B X X           

C  X X X         

D     X X X      

E        X     

F         X    

G          X   

H  X  X  X  X     

I      X       

J           X  

K            X 

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
A – reunir a equipe de trabalho (coordenador e extensionistas) para uma reunião de abordagem do 
projeto como todo; contatar com a direção da escola contemplada com o projeto e agendar uma visita 
com o diretor desta a fim de mostrar a finalidade do projeto; agendar com o diretor da escola uma 
apresentação do projeto de extensão aos professores da primeira série do ensino médio. 
responsáveis: coordenador e extensionistas (professor colaborador e bolsista). 
 
B – fornecimento de material de estudo aos professores sobre Objetos Digitais de Aprendizagem 
(ODAs), de forma que estes se inteirarem e motivarem para o início da capacitação de projetos em sala 
de aula e/ou via plataforma virtual (Google Meet, Skype, MS Teams, dentre outros). responsável: 
bolsista de extensão.  
 
C – capacitação dos professores no uso da ferramenta eXelearning para a construção de ODAs 
aplicados na educação. responsável: bolsista de extensão. 
 
D – desenvolvimento dos ODAs em sala de aula utilizando o eXelearning. responsáveis: professores 
da escola, alunos da escola, com suporte do bolsista de extensão. 
 
E – aplicação de formulários aos professores e alunos para avaliar o quão os ODAs impactaram no 
processo de ensino e aprendizagem. responsável: professores da escola.   
 
F – construção do repositório de Objetos Digitais de Aprendizagem (ODAs) na Web. responsáveis: 
coordenador e bolsista de extensão. 
 

 

https://www.google.com/search?q=unidade+integrada+renascen%C3%A7a&sxsrf=ALeKk01IYDMu2_7aluUkSyMln17eWahO3A%3A1618798875684&source=hp&ei=G-l8YNyzJ9Sc5OUP-Y6b-AU&iflsig=AINFCbYAAAAAYHz3K09OtW5Fp10GA58dVeaz-UwciKn9&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsqaoqKyywNGC0UjGoME8zs0i1M
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G – disponibilização e apresentação do repositório de Objetos Digitais de Aprendizagem (ODAs) Web 
construídos pelos professores e alunos da escola ao público como forma de material de consulta e 
formação continuada. responsáveis: coordenador e bolsista de extensão. 
 
H – entrega de relatórios bimestrais do projeto de extensão. responsável: coordenador. 
 
I – entrega do relatório semestral do projeto de extensão. responsável: coordenador. 
 
J – entrega e defesa do projeto final de extensão na JOEX. responsáveis: coordenador e bolsista de 
extensão. 
 
K – publicação dos resultados do estudo através de submissão de artigos científicos em Congressos, 
Simpósios e/ou em periódicos científicos da área de Informática na Educação ou áreas afins.  
 

11. ORÇAMENTO  

 
Quadro 1: Demonstrativo de Custos (R$) Vs. Origem dos Recursos 

Custos (R$) Origem dos Recursos 

Encadernação de relatórios técnicos  do 
bolsista 

Bolsa PIBEX 2021-2022 
Xerox de materiais de estudos para o 

bolsista 

Inscrição em eventos científicos e/ou de 
extensão 

Solicitação de auxílios (PROEXAE/UEMA e/ou 
FAPEMA) via Editais e/ou auxílio interno à UEMA para 

professores  (via solicitação) 

Apresentação de trabalhos científicos do 
projeto (se for o bolsista defender) 

Bolsa PIBEX (aluno bolsista) e/ou solicitação à 
PROEXAE/UEMA 

Apresentação de trabalhos científicos (se 
for o professor orientador) 

Solicitação de auxílios (PROEXAE/UEMA e/ou 
FAPEMA) via Editais e/ou auxílio interno à UEMA para 

professores (via solicitação) 

Passagens e diárias para apresentar 
trabalhos científicos do projeto (se for o 

bolsista) 

Bolsa PIBEX (aluno bolsista) e/ou solicitação à 
PROEXAE/UEMA 

Passagens e diárias para apresentar 
trabalhos científicos do projeto (se for o 

professor orientador) 

Solicitação de auxílios (PROEXAE/UEMA e/ou 
FAPEMA) via Editais e/ou auxílio interno à UEMA para 

professores  (via solicitação) 

Confecção de banner para apresentação 
de trabalhos científicos do projeto 

Bolsa PIBEX (aluno bolsista) e/ou solicitação à 
PROEXAE/UEMA) 

Participação em congressos da área do 
projeto (se for o bolsista) 

Bolsa PIBEX (aluno bolsista) e/ou solicitação à 
PROEXAE/UEMA 

 

 

12. Financiamento externo: (    ) sim      ( X ) não  
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