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RESUMO 

Com a criação da internet e os avanços da Tecnologia da Informação, principalmente na área 

da Educação a Distância, criou-se uma variedade de Ferramentas de Autoria para a produção 

de Objetos de Aprendizagem educacionais no formato digital. A construção desses recursos 

digitais precisam ser implementados e concebidos com preocupações pedagógicas, mas 

também tecnológicas, para que sua posterior utilização não fique condicionada a questões de 

incompatibilidade. Dessa forma, o desafio atual é escolher a ferramenta apropriada para o 

desenvolvimento desses recursos. A dificuldade está relacionada a três fatores: o conceito 

abrangente dos objetos de aprendizagem, a quantidade de opções de ferramentas e a 

preocupação com o reuso dos objetos criados.  A problemática é relevante, pois as pesquisas 

sobre o uso de Ferramentas de Autoria para construção de Objetos de Aprendizagem 

aplicados à Educação a Distância vêm aumentando a cada ano. Evidenciados esses fatores, o 

presente trabalho apresenta uma taxonomia de ferramentas de autoria, apoiada pela norma 

internacional ANSI/NISO Z39. 19, que define diretrizes para controle de vocábulos 

controlados, tendo como trabalho final a construção de um website com 450 ferramentas 

classificadas hierarquicamente e avaliadas por um grupo de profissionais envolvidos na 

produção de materiais didáticos digitais. A proposta ajudará na escolha de ferramentas que 

viabilizem projetos educacionais na área da educação a distância.  
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ABSTRACT 
 

With the creation of the Internet and advances in information technology, especially in the 

area of Distance Education, created a variety of authoring tools for the production of 

educational Learning Objects in a digital format. The construction of these digital resources 

need to be designed and implemented with pedagogical concerns, but also technology, for 

which no further use is conditional to incompatibility issues. Thus, the current challenge is to 

choose the appropriate tool for the development of these resources. The difficulty is related to 

three factors: the comprehensive concept of learning objects, the amount of tool options and 

concern for the reuse of objects created. The issue is relevant because research on the use of 

Authoring Tools for Building Learning Objects applied to distance education are increasing 

every year. Highlighted these factors, this paper presents a taxonomy of authoring tools, 

supported by the international standard ANSI / NISO Z39. 19, which sets guidelines for 

control of controlled vocabularies, with the final work to build a website with 450 tools 

hierarchically classified and evaluated by a group of professionals involved in the production 

of digital learning materials. The proposal will help in choosing tools that enable educational 

projects in the field of distance education.. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Os recursos tecnológicos e os meios de comunicação evoluíram rapidamente nas 

últimas décadas e possibilitaram o uso de novas estratégias para apoiar o processo de ensino e 

aprendizagem. Uma das áreas de destaque é a Educação a Distância que possibilita ensinar 

através de ferramentas midiáticas, tornando a aprendizagem possível em lugares antes não 

alcançados. Azevedo (2010) afirma que as novas tecnologias, especialmente aquelas que estão 

ligadas às chamadas ―mídias interativas‖ estão promovendo mudanças na Educação, num 

processo que parece estar apenas começando. Tais mudanças passam pela oferta de cursos no 

formato online com seus recursos de interação e comunicação através de ferramentas 

tecnológicas que possibilitam uma nova forma de interação entre professor e aluno, mudando 

suas relações e formas de aprendizagem. 

Com a introdução dessas novas práticas pedagógicas no domínio da educação 

associadas à adoção de metodologias, houve a necessidade de construção de conteúdos 

digitais que possibilitassem o seu reúso e compartilhamento, representado pelo conceito de 

Objetos de Aprendizagem. Wiley (2001) descreve Objeto de Aprendizagem como sendo 

qualquer recurso digital que possa ser utilizado para suporte ao ensino ou descrito como 

qualquer entidade, digital ou não digital, que pode ser usada, reusada ou referenciada durante 

o aprendizado apoiado sobre a tecnologia. Exemplos de aprendizado apoiado em tecnologia 

incluem sistemas de treinamentos baseados no computador, ambientes de aprendizado 

interativo, sistemas inteligentes de instrução auxiliada por computador, sistemas de 

aprendizado a distância, sistemas de aprendizado baseados na Web e ambientes de 

aprendizado colaborativo (IEEE L.T.S.C. 2000). Outra definição dada para Objetos de 

Aprendizagem é o recurso digital que poderá ser reutilizável (MCGREAL, 2004), ou qualquer 

recurso digital usado para mediar a aprendizagem (WILEY & EDWARDS, 2002).  

O processo de elaboração de objetos de aprendizagem leva em consideração alguns 

padrões que deverão ser implementados para que esses objetos possam ser reutilizados em 

diferentes plataformas e configurações. Alguns padrões de Objetos de Aprendizagem (OA) 

focam na interoperabilidade dos objetos com o intuito de facilitar seu reúso. Os padrões mais 

conhecidos são ADL SCORM, IMS Content Packaging, IMS Common Cartridge. Nas 

definições sobre objetos de aprendizagem destacadas pode-se perceber que um Objeto de 

Aprendizagem deverá possuir algumas características técnicas como: ser digital, ser 

reutilizável, definir padrões de conformidade e voltados à aprendizagem. Nesse contexto, 
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quando o professor escolher a ferramenta para elaboração de um Objeto de Aprendizado, 

questões relacionadas aos padrões técnicos e pedagógicos desses objetos deverão ser 

consideradas.  

A construção de Objetos de Aprendizagem demanda planejamentos técnicos e 

pedagógicos que estão relacionados à definição de conteúdos ou projeto educacional e ao 

design. Em relação aos aspectos 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 entrega de pacotes de conteúdos, garantindo assim a 

interoperabilidade entre diferentes Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA).  

O planejamento dos objetos de aprendizagem tem como referência a teoria do design 

instrucional ou, melhor definindo, sistema de técnicas que envolvem a análise, planejamento, 

desenvolvimento, implementação e avaliação (FILATRO, 2003). Uma das etapas mais 

importantes nesse processo é a escolha da Ferramenta, pois ela deverá ir ao encontro das 

preocupações atuais de reutilização, adaptação e compatibilidade entre os diferentes sistemas. 

Para o processo de criação e edição de Objetos de Aprendizagem utilizam-se 

Ferramentas de Autoria ou Ferramentas de Autor. Segundo W3C (2009) ferramenta de autoria 

é qualquer aplicativo, parte de um aplicativo ou coleção de aplicativos com as quais o autor 

interage para criar, modificar ou montar conteúdo web, que será utilizado por outras pessoas. 

Conforme Falkembach, Geller e Silveira (2006), as ferramentas de autoria oferecem um 

ambiente integrado para a combinação do conteúdo e das funções do software desenvolvido. 

Essas ferramentas fornecem a estrutura necessária para a organização e edição dos elementos 

de um software multimídia, incluindo gráficos, desenhos, animações, sons e vídeos. É 

possível encontrar sites de ferramentas de autoria que disponibilizam vários softwares em um 

mesmo ambiente: 

 

Os editores de objetos de aprendizagem oferecem ambientes para a criação de 

conteúdos digitais padronizados. Seu objetivo principal é oferecer o maior número 

de recursos possíveis, em uma única ferramenta, para facilitar essa tarefa. Recursos 

como a conversão e junção de arquivos de áudio, vídeo e texto são exemplos de 

algumas capacidades disponíveis nesses aplicativos. (VICARI et al., 2009; BEZ, 

2010). 

 

Dessa forma, podemos considerar diversas categorias quanto às ferramentas de autoria 

que se deseja utilizar: imagem, animação, áudio, vídeo, objetos 3D e questionários.  

(CARVALHO, 2010). A escolha dessas ferramentas na elaboração de material didático digital 

é muito importante, pois definirá as características técnicas do objeto criado. Essas 
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características facilitam o compartilhamento, descoberta e reutilização dos objetos de 

aprendizagem criados. Na escolha dessas ferramentas de autoria, profissionais da área 

educacional devem levar em consideração todos esses aspectos técnicos para que o Objeto 

criado possa possuir características técnicas de compartilhamento nos diversos sistemas 

existentes. 

 

Uma das etapas mais complexas para os educadores é a construção dos objetos de 

aprendizagem. Essa construção ocorre através de ferramentas de autoria, que 

também são conhecidas como ferramentas de autor, ferramentas aliadas, sistemas de 

criação de conteúdo, sistemas de autoria ou editores de objetos de aprendizagem. 

(BEZ et al., 2010). 

 

Numa perspectiva do professor criador de conteúdo é necessário conhecer as 

características das Ferramentas de Autoria e o lugar que ocupam na criação e 

desenvolvimento de seus projetos educacionais. Entretanto, existe uma grande variedade de 

Ferramentas de Autoria de Objetos de Aprendizagens (OA), desde as gratuitas e opensource 

até proprietárias, passando por vários tipos de licenças, de GPL até freeware. Essas 

ferramentas também são semelhantes no objetivo em comum que é permitir a criação (de 

maneira prática) e a construção de objetos de aprendizagem e possuem semelhanças até no 

tipo de objetos que criam (BATISTELLA et al., 2010).    

A escolha das Ferramentas de Autoria é um dos aspectos mais relevantes dentro do 

planejamento e construção de Objetos de Aprendizagem. Professores e instrutores têm tentado 

identificar meios para criar e publicar conteúdos on-line customizados para uso na Internet, 

intranet, ou cd-rom. Os aspectos técnicos de reutilização, tipo de plataforma, metadados, 

sistemas, usabilidade do software e padrões que serão adotados, são itens que deverão ser 

avaliados na escolha das ferramentas e produção de objetos de aprendizagem. Cada vez mais 

os profissionais envolvidos se veem pesquisando funcionalidades, benefícios e custos das 

ferramentas de autoria.  

Uma simples pesquisa usando buscadores na web permite encontrar variados tipos de 

ferramentas de autoria. Recursos como a conversão e junção de arquivos de áudio, vídeo e 

texto são exemplos de algumas capacidades disponíveis nesses aplicativos (VICARI et al., 

2009). A escolha de uma Ferramenta de Autoria vai definir as características técnicas do 

objeto criado e definir seu uso dentro de contextos mais amplos como o uso em plataforma de 

gerenciamento de conteúdos.  
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Objetos de Aprendizagem são mais eficientemente aproveitados quando organizados 

em uma classificação de metadados e armazenados em um repositório integrável a 

um sistema de gerenciamento de aprendizagem (Learning Management System). A 

adoção de padrões abertos para esse fim é desejável, uma vez que o rápido avanço 

da tecnologia leva à possível substituição de plataformas de gerenciamento de 

aprendizagem com maior rapidez do que a desatualização e/ou obsolescência de um 

objeto educacional, que pode ser atualizado e continuar a ser reusado em outro 

contexto (TAROUCO, et al., 2003).  

 

Nesse cenário de desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem há elementos técnicos 

que precisam ser dimensionados para que possa haver uma posterior utilização desses 

Objetos. O desenvolvimento passa pela escolha e domínio técnico de Ferramentas de Autoria 

por parte dos profissionais que atuam na área educacional ou corporativa.  

 Uma forma de dominar uma área técnica é apresentada pela Ciência da Informação, 

que propõe técnicas de classificações, melhorando a busca e recuperação de informações. A 

Ciência da Informação (CI) é uma disciplina especialmente voltada para entender os fluxos de 

informação em diferentes ambientes, a fim de facilitar seu acesso e uso (BORKO, 1968), 

promovendo a transferência da informação. Algumas abordagens metodológicas são 

utilizadas para facilitar essa classificação. A abordagem se efetua aplicando técnicas de 

classificação e transformando a linguagem natural em vocabulários controlados. Nesse 

sentindo, os vocabulários controlados, tais como tesauros, anéis de sinônimos e taxonomias 

são aplicados para classificar, organizar, e recuperar informações em determinada área do 

conhecimento.  

A taxonomia é uma das técnicas utilizadas para realizar uma classificação hierárquica 

e relacional em ambientes digitais. Segundo Maculan (2011, p. 18), o termo ―taxonomia‖ 

refere-se a um conjunto de termos estruturados de forma hierárquica, utilizados para 

representar o domínio no qual a taxonomia é aplicada. Nesse contexto, a proposta deste 

trabalho é utilizar as técnicas de classificação taxonômica apontadas pela área da Ciência da 

Informação para organizar o cenário das ferramentas de autoria destacando seus aspectos 

técnicos na construção de Objetos de Aprendizagem. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Segundo Santache (2009), a grande quantidade de Ferramentas de Autoria ―é em parte 

decorrente de uma indefinição do conceito do que são Objetos de Aprendizagem (OA)‖. 

Alguns autores (WILEY, 2000; VON BREVERN, 2004), relacionam e confrontam diferentes 

abordagens e definições para OA, mas não parece possível encontrar qualquer indício de 
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unicidade. Uma definição precisa sobre o conceito leva ao risco de extremos de uma definição 

restritiva definindo um OA apenas como um software executável, uma simulação, uma 

animação etc., e deixando de fora um rico conjunto de artefatos que podem igualmente ter um 

papel importante na construção de atividades de ensino-aprendizagem.  Por outro lado, se 

levarmos em conta que tudo é Objeto de Aprendizagem o termo perde sentido (SANTACHE 

(2009). A indefinição sobre o conceito afeta diretamente a escolha das ferramentas que 

constroem esses objetos denominados Ferramentas de Autoria. 

A abrangência do conceito de ferramentas de autoria, embora explícito, torna-se 

problemática quando se pretende apresentar uma definição adequada, pois uma Ferramenta de 

Autoria agrega diversos tipos de funcionalidades, as quais permitem a criação de diferentes 

tipos de conteúdos para diferentes finalidades. Diante da grande quantidade de tipos de 

ferramentas, há dificuldade na escolha de qual ou quais ferramentas utilizar, visto que a 

construção de um Objeto de Aprendizagem leva em consideração diversos aspectos técnicos 

que a maioria dos profissionais da área desconhece. Uma classificação dessas ferramentas 

quanto aos seus aspectos técnicos ajudaria os profissionais a adotarem as ferramentas que 

atendem melhor a um projeto educacional. Colaborando com essa ideia, Carvalho (2010) 

afirma que para se poder ―compreender os papéis dessas ferramentas no cenário educacional 

precisa-se dividir as ferramentas de criação de conteúdos em classes‖.  

O site ―Center for Learning and Performance Technology‖ oferece um ranking das 

100 melhores ferramentas de autoria voltadas para o e-learning. A classificação é feita através 

de voto direto. Outro exemplo é o serviço oferecido por ―hat-matrix.com‖ e ―brandon-hall‖ 

que disponibiliza informações comparativas sobre um grande número de ferramentas. No 

primeiro caso, os critérios estão disponíveis no site e podem ser selecionados pelos usuários 

conforme as características desejadas. No outro caso, os critérios são baseados na experiência 

em relação à utilização, teste e avaliação de demonstrações de ferramentas de autoria 

atribuídas à entidade que disponibiliza o serviço.  

Todas essas iniciativas têm como objetivo classificar quais ferramentas atendem 

melhor um projeto educacional. Alguns autores propõem a solução desse problema 

classificando os Objetos de Aprendizagem. Podemos citar o Projeto OSEL, (CONVERTINI et 

al. 2006; PEDRONI, 2006) que propõe uma classificação dos objetos de aprendizagem e uma 

classificação multidimensional.  

Algumas iniciativas são encontradas na tentativa de classificar as ferramentas de 

autoria quanto aos aspectos técnicos e pedagógicos, no entanto, com o crescimento acentuado 
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de softwares e da quantidade de modelos e padrões de ferramentas de autoria encontrados no 

mercado, propõe-se, neste estudo, buscar elementos para responder à seguinte questão:  

 Como apoiar a escolha de uma ferramenta de autoria para elaboração de material 

didático digital? 

Decorrente desse contexto estabeleceu-se a seguinte hipótese de pesquisa:  

 Um website de ferramentas de autoria organizados de forma hierárquica com 

facetas e subfacetas através de uma proposta taxonômica poderiam facilitar na 

escolha de ferramentas de autoria para produção de material didático digital?. 

 

1.1.1 Solução proposta 

 

Este trabalho tem como proposta geral a taxonomia das ferramentas de autoria, 

destacando seus aspectos tecnológicos, os quais poderão contribuir na escolha das ferramentas 

que serão utilizadas na construção de materiais didáticos digitais. Pretende-se comprovar a 

hipótese através de uma pesquisa na literatura sobre o conceito de Objetos de Aprendizagem e 

as principais características técnicas das Ferramentas de Autoria, propondo uma classificação 

das ferramentas de autoria através de vocabulários controlados. 

Na atividade de identificação de metodologias para construção de vocabulários 

controlados constatou-se a existência de normas e manuais criados por entidades com 

aceitação nacional e internacional. A solução proposta tem como base a utilização da norma 

internacional ANSI/NISO Z39.19 (2005) que define as diretrizes para a construção, 

formatação e gestão de vocabulários controlados. O objetivo do vocabulário controlado (VC) 

é prover os meios de organização da informação para posterior recuperação visto que é uma 

lista de termos autorizados, selecionados a partir da linguagem natural pelo planejador 

responsável. Esses termos devem ter uma definição conceitual não ambígua e não redundante, 

de forma a garantir a consistência na indexação dos conteúdos e tratar efetivamente as duas 

características da linguagem natural que são responsáveis pelos problemas semânticos. A 

utilização deste método permite a criação de  uma taxonomia das Ferramentas de Autoria 

utilizando as técnicas estabelecidas pela norma. A norma apenas recomenda como deve ser 

criado o vocabulário controlado, mas não estabelece os passos e métodos utilizados para sua 

construção.  

Na utilização do método para construção da taxonomia foi empregado o princípio de 

Campos e Gomes (CAMPOS, M. L. A; GOMES, H. E, 2008), que define os passos e métodos 
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para a construção da taxonomia. O resultado do presente trabalho é acessado através de uma 

proposta de website onde o usuário poderá classificar as ferramentas de seu projeto 

educacional de acordo com suas necessidades.  

 

1.1.2 Delimitação de escopo 

 

A proposta da taxonomia leva em consideração os aspectos técnicos das ferramentas 

de autoria, propondo uma classificação baseada nas configurações de cada software 

pesquisado. Não tem como intenção a classificação por aspectos pedagógicos e nem a criação 

de uma metodologia de avaliação dessas ferramentas. Os procedimentos de busca das 

ferramentas foram realizados conforme revisão sistemática. 

 

1.1.3 Justificativa 

 

A proposta de realizar uma taxonomia para classificar as ferramentas de autoria é 

sugerida entre alguns autores para resolução do problema.  Giraffa et al. (2009) afirma que as 

taxonomias tradicionalmente utilizadas para classificar os softwares educacionais não deram 

conta da evolução rápida da tecnologia e dos projetos de sistemas. A taxonomia de Taylor 

famosa na década de 80 do século XX categorizava os programas em três grupos: tutor, 

tutelado e ferramentas. Essa taxonomia classificava o software a partir da perspectiva do 

computador e não do usuário. Nesse contexto proposto, o aluno deveria ―programar‖ o 

computador de acordo com suas necessidades.  

Autores como Campos (1989), Coburn (1988) e Stahl (1990) sugerem uma 

classificação das ferramentas a partir de uma concepção pedagógica, levando em 

consideração aspectos como qualidade e usabilidade descritos na área de engenharia de 

software. Outra tentativa de classificação foi sugerida na pesquisa de doutorado publicada em 

Giraffa (1999) que apresenta uma divisão dos softwares educacionais em dois grandes grupos: 

CAI (Computer Aided Instruction), fundamentado na teoria behaviorista comportamentalista e 

os Ambientes de Aprendizagem Interativa fundamentados na teoria cognitivista conceitual 

piagetiana. Essa classificação sugerida leva em consideração as teorias de aprendizagem e o 

comportamento dos softwares como recurso pedagógico. 

Todas as classificações propostas levam em consideração os aspectos pedagógicos e 

utilizaram de métodos de avaliação propostos pela área de engenharia de software. Em virtude 

do impacto que uma Ferramenta de Autoria possui na criação de Objeto de Aprendizagem, 
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bem como na reutilização desses objetos, a proposta de contribuição desse trabalho é 

classificar as ferramentas de autoria propondo uma taxonomia de acordo com seus aspectos 

técnicos, classificando seus aspectos dentro de uma hierarquia.  As taxonomias podem ser 

comparadas a estruturas classificatórias (como as Tabelas de Classificação) que têm como 

objetivo reunir documentos de forma lógica e classificada.  

Atualmente, as taxonomias reúnem todo tipo de documento digital e permitem 

diferentemente das estratégias de busca, um acesso imediato à informação. Ao contrário das 

Tabelas, que oferecem um endereço (notação) que localiza os documentos nas estantes, a 

taxonomia prescinde de notação (CAMPOS et al., 2008). Outro diferencial proposto para 

contribuir para a resolução do problema é a construção de um website que permite a 

navegação pela taxonomia criada. A taxonomia permite a elaboração de um vocabulário 

controlado para recuperar a informação, criar metadados, além de fornecer esquemas que 

orientam estruturas e leiaute de página da web (CONWAY et al., 2002). 

A complexidade da construção da proposta advém do que se pode definir como 

Objetos de Aprendizagem, Ferramentas de Autoria e a quantidade de tipos de ferramentas 

existentes.  

Dessa forma, o trabalho de pesquisa consiste em organizar de forma sistemática as 

diversas ferramentas propondo uma taxonomia das ferramentas de autoria levando em 

consideração seus aspectos técnicos.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Construir uma Taxonomia de Ferramentas de Autoria de apoio à elaboração de 

material didático digital. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar, na literatura selecionada, as características presentes nas diferentes 

definições de objetos de aprendizagem e ferramentas de autoria; 

2. Identificar os diversos tipos de ferramentas de autoria e suas configurações e 

aplicações; 
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3. Conhecer e aplicar a norma Internacional ANSI/NISO Z39.19 para controle de 

vocabulários; 

4. Aplicar o método de princípios de Campos e Gomes (CAMPOS, M. L. A.; 

GOMES, H. E, 2008) para construção da taxonomia; 

5. Elaborar pesquisa junto ao público alvo como: professores, design, profissionais 

ligados a ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância, profissionais da 

Ciência da Informação, desenvolvedores de conteúdos didáticos digitais para 

validação da Taxonomia; 

6. Disponibilizar a taxonomia através de website com seus termos e facetas. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Para melhor compreensão dos métodos utilizados no presente trabalho, esse tópico 

está dividido em metodologia da pesquisa e procedimentos metodológicos. 

 

1.3.1 Metodologia da Pesquisa 

 

O presente trabalho pode ser caracterizado quanto aos procedimentos técnicos como 

pesquisa indutiva.  O método indutivo percorre o caminho inverso, partindo do particular, por 

meio da observação criteriosa dos fenômenos concretos da realidade e das relações existentes 

entre eles, para se chegar à generalização. Como se baseia na experiência (proposto pelos 

empiristas: Bacon, Hobbes, Locke e Hume), desconsidera verdades pré-concebidas. 

Sob o ponto de vista da natureza, a metodologia utilizada neste trabalho classifica-se 

como pesquisa aplicada, a qual objetiva gerar produtos e/ou processos com finalidades 

imediatas, baseados em conhecimentos prévios (JUNG, 2004). Os produtos e/ou processos 

gerados são obtidos com base na fundamentação teórica extraída da bibliografia que aborda os 

assuntos tratados.  

Considerando a forma de abordagem do problema pode-se classificar como pesquisa 

quantitativa, pois transforma opiniões e informações em números, possibilitando a 

classificação e análise através do uso de técnicas estatísticas. Para Richardson (1989), essa 

modalidade de pesquisa caracteriza-se pelo emprego da quantificação desde a coleta das 

informações até a análise final por meio de técnicas estatísticas, independente de sua 

complexidade. 
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O presente estudo se qualifica por se tratar de uma pesquisa exploratória e descritiva. 

Segundo Gil (2002), a primeira tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito, envolvendo o levantamento bibliográfico, 

entrevistas e geralmente, assumindo a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso.  

 A pesquisa descritiva visa à descrição das características de determinadas populações 

ou fenômenos e a descrever características de grupos (idade, sexo, procedência), como 

também, a descrição de um processo numa organização.  

 

1.3.2 Procedimentos Metodológicos 

 

Quanto aos procedimentos técnicos da pesquisa utilizou-se o que Gil (2002) classifica 

como pesquisa bibliográfica, desenvolvida com base em material já disponibilizado na web e 

que trazem as descrições das ferramentas de autoria e objetos de aprendizagem. 

Essa caracterização pode ser utilizada pelo fato do trabalho proporcionar maior 

familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. 

Envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências 

práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão. 

(GIL, 1991).  

Algumas etapas da proposta do trabalho já foram realizadas conforme as descrições a 

seguir: 

 

1.3.2.1 Método de Construção da Taxonomia 

 

Desenvolver uma interface de busca fácil e intuitiva, com informações estruturadas, 

exige que o conteúdo técnico das ferramentas de autoria seja representado de forma 

padronizada e consistente, facilitando a organização e a posterior recuperação dos conteúdos 

informacionais. Uma vez que se trata de dados em linguagem natural, sujeita ao uso de 

diferentes termos para um mesmo conceito é necessário desenvolver um vocabulário 

controlado (VC) para possibilitar a representação consistente e padronizada dos assuntos 

tratados. A norma ANSI/NISO Z39.19 (2005) indica que um VC é uma lista controlada de 

termos explicitamente listados, que devem ter uma definição clara e inequívoca, dentro do 

propósito para o qual foi criado. Seu objetivo é organizar a informação e, segundo a norma, os 
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seguintes instrumentos são tipos de VC: a lista de assuntos, o anel de sinônimos, o tesauro e a 

taxonomia. 

Todos os instrumentos distinguidos podem auxiliar na representação e organização da 

informação, para facilitar a futura recuperação de informações de determinado domínio. O 

termo ―domínio‖ pode ser uma área de conhecimento (especialidade), um conjunto literário 

ou ainda a tarefa de um grupo de pessoas trabalhando juntas num projeto ou numa 

organização (HJORLAND; ALBRECHTSEN, 1995).  

Esta pesquisa propõe um sistema de organização dos recursos informacionais a serem 

disponibilizados, com o uso da taxonomia, uma vez que ela já foi apontada como mecanismo 

que ―facilita e orienta o usuário (cliente) na busca por informações (produtos e serviços) de 

sua necessidade‖ (MACULAN; LIMA, 2010), auxiliando, também, os gestores de bancos de 

dados. 

Entretanto, o conceito de taxonomia vem sofrendo mudanças. Hoje, taxonomia pode, 

além da forma tradicionalmente hierárquica, ser representada na forma de listas, árvores, 

hierarquias, polihierarquias, matrizes, facetas e sistemas de mapas (LAMBE, 2007).  

A taxonomia por facetas como interface de busca pode criar mecanismos de acesso 

com agregação de metadados, facilitando a localização de conteúdos informacionais. Além 

disso, as mudanças e inclusão de novos termos são facilitadas numa taxonomia facetada, 

tornando-a bastante flexível dentro de um Sistema de Recuperação de Informação (SRI). 

Segundo Maculan (2010), a taxonomia por facetas pode ser utilizada como 

mecanismos de acesso com agregação de metadados, através de uma interface de busca, o que 

auxilia o usuário na localização de conteúdos de seu interesse. Outro ponto importante 

indicado pela autora é em relação à manutenção do site, ou SRI, pois pode ser atualizado, 

excluindo ou incluindo novos termos com facilidade, o que o torna um sistema flexível. Para 

essa autora ―em ambiente digital, a taxonomia facetada evidencia a estrutura conceitual do 

domínio ao qual será aplicada, sendo que cada tópico pode ser explorado em um SRI, 

servindo como mecanismo de consulta, através da navegação‖ (MACULAN; LIMA, 2010, p. 

5).  

Com base nisso, pode-se dizer que a taxonomia facetada facilita a comunicação e o 

compartilhamento de conhecimento no desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem pelas 

Ferramentas de Autoria, uma vez que trará as informações previamente representadas, 

organizadas e acessíveis por meio das facetas e metadados. A navegação pela taxonomia 

facetada permite combinar um ou mais dados técnicos das ferramentas de autoria. Como 

afirma Maculan (2011), essa interface de navegação usa a forma indireta de busca, na qual o 
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usuário não precisa fazer combinações lógicas de busca, uma vez que isso já foi previamente 

determinado. Na busca indireta, ―o espaço de informação é mapeado, resultando na 

construção de uma taxonomia que melhor represente o mesmo [...] [pois] as categorias 

utilizadas nos mecanismos indiretos dão ao usuário a noção sobre qual perspectiva este está 

navegando para chegar aos resultados‖ (HEUSELER, 2010, p. 44-45).  

O desenvolvimento da taxonomia facetada (vocabulário controlado) é baseado na 

teoria da análise facetada (TAF), de Ranganathan, complementado com o trabalho do 

Classification Research Group (CRG), utilizando seus princípios e cânones, do plano das 

ideias, para a formulação das categorias fundamentais e criação das facetas e subfacetas. Usa 

como parâmetro a norma internacional ANSI/NISO Z39.19 (2005) que determina 

recomendações para a elaboração de vocabulários controlados, pois reafirma o valor do 

emprego da análise facetada e inclui sugestões para seu uso em ambiente digital. Dentro das 

necessidades do trabalho, o método que revelou maior identificação com a solução proposta 

são os princípios de Campos e Gomes (CAMPOS, M. L. A; GOMES, H. E, 2008). Esses 

princípios têm por base as premissas indicadas pela teoria da análise facetada e, além disso, o 

diferencial desse método é a utilização de um software para apoio na construção dos 

vocábulos controlados e a geração de metadados de navegação da taxonomia.  

 

  

1.4 ESTRUTURAS DA DISSERTAÇÃO 

 

A estrutura desta dissertação está dividida e organizada em 6 capítulos 

correlacionados. O Capítulo 1, Introdução, apresentou por meio de sua contextualização o 

tema proposto neste trabalho.  

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica e o estado da arte dos objetos de 

Aprendizagem. Este capítulo é de fundamental importância ao trabalho, pois traz a 

fundamentação sobre o que é um Objeto de Aprendizagem, suas características, padrões e 

aplicações na área Educacional. Ainda na fundamentação teórica, são descritas as Ferramentas 

de Autoria, apresentadas suas características, aplicações e usabilidade no contexto 

educacional. Finalizando o capitulo, são apresentados os instrumentos de representação da 

informação e do conhecimento, como a linguagem utilizada em nosso cotidiano pode ser 

transformada em linguagem documentária e as técnicas utilizadas para essa transformação. 

Apresenta, também, as teorias de construção desse processo citando Ranganathan e outros 
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autores que desenvolveram a técnica da teoria facetada como proposta de construção de 

vocabulários controlados.  

O Capitulo 3 apresenta os trabalhos relacionados com o tema de pesquisa, suas 

contribuições e diferenças. 

O Capítulo 4 apresenta descrições das metodologias utilizadas para a construção de 

taxonomias. A escolha da metodologia está associada à aplicação no contexto educacional 

para sua validação e desenvolvimento. Neste capítulo, será desenvolvida a taxonomia de 

ferramentas de autoria, mostrando a base cientifica para sua construção. 

No capitulo 5, é desenvolvida a taxonomia das ferramentas de autoria. Para tal, foi 

utilizada a norma Internacional ANSI/NISO Z39.19 para controle de vocabulários, e a 

metodologia de desenvolvimento  de princípios de Campos e Gomes (CAMPOS, M. L. A.; 

GOMES, H. E, 2008) para construção da taxonomia. 

No Capítulo 6, são tecidas as conclusões do trabalho, relacionando os objetivos 

identificados inicialmente com os resultados alcançados. São apresentadas as descrições das 

propostas e possibilidades de continuação da pesquisa desenvolvida a partir das experiências 

adquiridas com a execução do trabalho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

A fundamentação teórica aborda assuntos relativos a objetos de aprendizagem, 

ferramentas de autoria, representação do conhecimento, vocabulários controlados e o uso da 

norma internacional ANSI/NISO Z39. 19 na construção de taxonomia, taxonomia facetadas e 

metodologia de desenvolvimento de taxonomias.  

 

2.1 OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

 

O objetivo deste capítulo é conceituar as questões relacionadas a objetos de 

aprendizagem como: definições, aplicações, padrões e utilização dentro do contexto 

educacional.  

 Com o avanço da Tecnologia da Informação, o computador tem ganhado grande 

destaque como instrumento para a construção e desenvolvimento de novos métodos de ensino 

mediado por ferramentas tecnológicas de aprendizagem. Em várias áreas, empresas, 

universidades, e grandes corporações governamentais vêm visualizando oportunidades 

disponíveis nessas tecnologias para treinamento e aperfeiçoamento. Ambientes virtuais de 

aprendizagem, por exemplo, são alvos de várias pesquisas para aplicação das novas 

tecnologias de informação e comunicação em sala de aula (PEREIRA, 2002; SILVA, 2005; 

HAGUENAUER, 2007; LOPES, 2007). 

Nesse contexto, destaca-se a Educação a Distância que a cada dia vem ocupando seu 

espaço como forma de ensino mediado por computador. Segundo Moran (2004) Educação a 

Distancia é processo de ensino/aprendizagem onde professores e alunos não estão 

normalmente juntos, fisicamente, mas podem estar conectados, interligados por tecnologias, 

principalmente as telemáticas, como a Internet.  Os benefícios da utilização da Educação a 

Distância é resultado de três fatores importantes: (i), a redução dos custos, decorrente de 

gastos com viagens, espaço físico para treinamento, (ii) os ótimos resultados pedagógicos 

obtidos através da interatividade de recursos multimídias . (iii), a flexibilização de horários, 

locais de estudos, customização personalizada de ambientes para cada aluno através de 

ferramentas de gestão de conteúdos.  

Para a criação desses conteúdos disponibilizados nas plataformas de ensino surge a 

necessidade de construção de conteúdos digitais que podemos denominar como Objetos de 
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aprendizagem. O que mais se destaca nas inovações educacionais advindas da introdução das 

novas tecnologias de informação são os objetos de aprendizagem (OAs). Nos últimos dez 

anos, várias pesquisas sobre objetos de aprendizagem tiveram seus resultados divulgados, 

permitindo que sua utilização seja gradativamente disseminada (SILVA, 2011).  

Uns dos órgãos mais conceituados - Learning Tecnology Standards Committee  

(LTSC) da IEEE - define Objetos de Aprendizagem como quaisquer entidades, digitais ou 

não, que podem ser usadas, reusadas e referenciadas no apoio tecnológico ao aprendizado 

(LTSC IEEE 2007). Na definição existem três palavras que ajudam a destacar o que é Objetos 

de Aprendizagem: ser digital ou não. A palavra digital tem origem no latim digitus (palavra 

latina para dedo), uma vez que os dedos eram usados para contagem discreta. O seu uso é 

mais comum em computação e eletrônica, sobretudo onde a informação real é convertida na 

forma numérica binária (Wikepedia). Nesse contexto existem vários elementos que se podem 

considerar digital, como: vídeos, textos, imagens, áudios, etc. Todos os elementos não 

possuem a característica digital, ainda não foram convertidos para números binários, são 

considerados não digitais, neste caso, pode-se citar exemplo do Lego como Objeto de 

Aprendizagem não digital. A possibilidade de usar e reusar objetos em outros projetos são 

características de Objetos de Aprendizagem que denominamos metadados (dados sobre 

dados) é a informação descritiva sobre um recurso. Essa definição é altamente genérica e 

grupos diferentes a têm refinado para algo mais específico. Em geral, essas definições 

adicionais são amplas o suficiente para incluir todo tipo de informação que pode ser acessado 

publicamente na Web (PANSANATO et al., 2006). 

Embora na literatura sejam encontradas diversas definições sobre o que são objetos de 

aprendizagem e sua utilização no contexto pedagógico, existem várias divergências sobre o 

que pode ser considerado um objeto de aprendizado, pois sua definição envolve duas áreas 

distintas, educação e tecnologia.  

 

A caracterização de um OA deve considerar também sua natureza, que resulta da 

intersecção de dois domínios: Educação e Informática. Isto significa que não é 

suficiente definir um OA simplesmente do ponto de vista técnico da Informática, 

sem considerar os pressupostos pedagógicos da sua construção (SANTACHE et al., 

2007).  

 

A intersecção dessas duas áreas do conhecimento traz uma indefinição de como se 

pode definir um objeto de aprendizagem. Essa indefinição pode divagar devido à perspectiva 

de quem analisa a utilização desses objetos, podendo avaliar os aspectos técnicos como 

reusabilidade, interoperabilidade ou aspectos pedagógicos como interação, animação, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dedo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_bin%C3%A1rio
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contextualização. Alguns autores trazem essas discussões sobre como pode ser definido um 

objeto de aprendizagem. Harman (2007), Santanché (2007), Tarouco (2007), Tarouco (2003) 

e Willey (2000) analisam como se dá o uso e a produção desses materiais no contexto 

educacional, abrangendo princípios educacionais, questões técnicas em computação, buscas 

por padronização e sua utilização.  

O conceito de Objeto de aprendizagem entendida nesta pesquisa está de acordo com a 

afirmação de Wiley (2001), de que qualquer recurso digital usado para mediar a 

aprendizagem pode ser considerado um objeto de aprendizagem. Com essa definição, o 

alcance de ferramentas de autoria que produzem objetos de aprendizagem será maior. 

 

2.1.2 Características e especificações de Objetos de Aprendizagem  

 

Sendo um recurso informático os OAs precisam seguir 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 esse tipo de recurso. O 

desconhecimento de padrões que os OAs devem possuir em um projeto educacional deverá 

obedecer a algumas regras para sua posterior utilização. Padrões de Objetos de Aprendizagem 

foram criados com a intenção de formalizar uma série de características importantes 

relacionadas às características dos Objetos de Aprendizagem quando aplicado a um ambiente 

educacional.  

No início da utilização de objetos de aprendizagem na área educacional, não havia um 

padrão que definisse aspectos técnicos e pedagógicos que esses objetos deveriam possuir. Na 

busca pela solução desse problema, o foco de atuação das principais instituições de pesquisa 

que se dedicam a esse assunto se concentrou em três aspectos essenciais: nas questões 

referentes ao empacotamento e formato de conteúdo para distribuição, na integração entre os 

diferentes padrões que orientam o desenvolvimento de objetos e nos metadados (BRITO, 

2007).  

As soluções realmente eficientes para o problema que envolvia diversas características 

desses objetos se deram com o desenvolvimento de padrões como a: IEEE (1484.12.1-2002 

Standard for Learning Object Metadata (COMMITTEE, 2002)), ISO (SC 36 WG 2 - 

Information Technology for Learning, Education and Training (FRIESEN; NIRHAMO, 

2003)) e ADL (SCORM (FRIESEN; NIRHAMO, 2006), (Sharable Content Object Reference 
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Model) IMS Global Learning Consortium (IMS GLC)). Dentre os padrões que foram 

definidos por essas empresas destacam-se: 

 

2.1.2.1 Padrão Common Cartridge 

 

Dentre os padrões existentes no mercado para criação de Objetos de Aprendizagem 

tem se destacado o Common Cartridge (CC), conjunto de padrões abertos que quando 

seguidos permitem a organização, publicação, distribuição, entrega, busca e autorização de 

grande variedade de conteúdos digitais, aplicativos e fóruns de discussão online entre 

diferentes plataformas de aprendizagem (MS GLC 2011; IMS GLC 2011; NÓBREGA, 

SANTIAGO E VAHLDICK, 2010).  

Seu propósito principal está focado na organização e distribuição digital de conteúdo 

educacional na forma de um objeto de aprendizagem denominado Cartucho, garantindo sua 

instalação e execução em qualquer ferramenta compatível com o padrão CC (GONZALEZ-

BARBONE E ANIDO-RIFON 2010; IMS GLC 2011). De acordo com o IMS GLC 2011, o 

Common Cartridge integra uma nova geração de padrões de serviços de aprendizagem digital, 

que em conjunto com os padrões Learning Tools Interoperability (LTI) e Learning 

Information Services (LIS) permite suportar uma nova geração de tecnologias educacionais. A 

primeira versão do CC teve seu lançamento em 30 de outubro de 2008 e, até o momento, duas 

versões do CC foram implementadas. A versão 1.0 adota a utilização de padrões previamente 

existentes, de forma a facilitar a adoção do CC e sua inserção no mercado.  

A proposta do Commom Cartridge é desenvolver conteúdos dentro de um único 

cartucho, por isso foi projetado para integrar vários recursos como: Web Services, 

Autorização para conteúdos protegidos, Avaliações integradas, Fóruns de Discussões, 

Metadados de Objetos de aprendizagem.  

A proposta desse tipo de conteúdo integrado vem crescendo a cada ano e hoje se 

encontra no mercado vários tipos de LMS e Ferramentas de Autoria que disponibilizam 

recursos para esse padrão, como é o caso da ferramenta livre ExLearning que permite a 

criação desse conteúdo.  

 

2.1.2.2 Padrão 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 AO. Além 
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da qualidade dos recursos, seu destaque se deve ao atendimento de especificações técnicas 

desenvolvidas por diferentes organizações - AICC, IEEE, IMS - o que viabilizou a sua 

utilização satisfatória em diferentes ambientes de aprendizagem (SANTOS, 2011). Criada 

pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a ADL é denominação para Advanced 

Distributed Learning Initiative e tem como principal objetivo desenvolver métodos e 

tecnologias para modernização, treinamento e cooperação entre governo, indústria e 

universidades. Entre suas recomendações básicas estão a acessibilidade e a durabilidade. Tem 

como meta o uso e a interoperabilidade de elementos educacionais da forma mais ampla 

possível. Fez convênios com a IEEE LTSC, AICC e IMS para criação de um modelo padrão 

chamada SCORM.  

Padrão SCORM define um modelo de como devem ser feitos cursos baseados na 

WEB. Constitui-se, na verdade, de uma coleção de especificações que criam um grupo de 

habilidades do ensino via WEB e permitem interoperabilidade, acessibilidade e reutilização 

de objetos de aprendizagem. Compõe-se dos seguintes modelos: Modelo de Agregação de 

Conteúdo (Content Aggregation Model - CAM), Ambiente de Execução (Run-Time 

Environment - RTE) para objetos educacionais baseados na Web e Modelo de 

Sequenciamento e Navegação (Sequencing and Navigation - SN) para apresentação dinâmica 

de conteúdo baseada na necessidade do aprendiz.  

O CAM descreve os componentes de um pacote de conteúdos e define as 

responsabilidades e requisitos para a agregação de componentes como cursos, lições e 

módulos. Traz definições para a geração de pacotes de conteúdo, para a elaboração de 

metadados sobre os conteúdos e para a inserção de detalhes de seqüência e navegação no 

contexto do pacote.  

O RTE descreve como objetos de conteúdo são iniciados, permitindo a 

interoperabilidade entre os objetos de conteúdo e Learning Management Systems (LMS) que 

utilizem o padrão SCORM.  

O SN define métodos para representar o comportamento pretendido em uma 

experiência de aprendizado, de forma que qualquer LMS que utilize o padrão SCORM dará 

seqüência às atividades de aprendizagem de forma consistente.  

O SCORM se preocupa basicamente com a organização, seqüenciação e apresentação 

do conteúdo e também em identificar as ações do aluno referente à sua interação com o 

conteúdo (DUTRA e TAROUCO, 2006). Dentre os padrões existentes, o SCORM, é o mais 

adotado para construção de Objetos de Aprendizagem. Por ser um dos padrões mais aceitos, a 
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grande parte das ferramentas de autoria que produzem objetos de aprendizagem aceitam esse 

padrão e seus recursos técnicos.  

 

2.1.2.3 AICC 

 

O AICC é denominação para Aviation Industry Committee e CBT é a sigla para 

Computer Based Training. O AICC trata de diretrizes para a indústria de aviação no que diz 

respeito a treinamento mediado por computador. Tem como principais objetivos o 

treinamento efetivo e com menor custo de operadores de avião, a interoperabilidade e a 

disseminação de diretrizes de treinamento. Há dois enfoques do AICC: um relacionado às 

especificações técnicas de conteúdo no servidor de comunicação e outro, às especificações do 

servidor para disponibilidade desses conteúdos. 

 

2.1.3 Características Fundamentais de Objetos de Aprendizagem 

 

Os objetos de aprendizagem devem possuir características e funcionalidades que 

permitam aos estudantes serem participantes de seu próprio processo de aprendizagem e, ao 

professor, utilizá-los no processo de ensino com confiabilidade. Dentro de materiais 

desenvolvidos para plataforma de Gerenciamento de Conteúdos E-learning (LMS), 

encontram-se diferentes tipos de objetos de aprendizagem, itens como: vídeos, animações, 

interações, quiz, fóruns, etc. Assim, na composição e estruturação de um curso, de uma 

disciplina ou de uma parte do conteúdo, pode-se trabalhar com diferentes tamanhos e 

organizações de objetos de aprendizagem, que possuem diversos tipos de características.  

As características técnicas de um OA são realizadas na utilização das ferramentas de 

autoria, a escolha dessas ferramentas é fundamental para que os OA possuam características 

importantes para sua utilização posterior. Há características específicas aos objetos de 

aprendizagem. Segundo MENDES (2004, p. 5) os objetos de aprendizagem possuem as 

seguintes características: 

 empacotamento: unir vários conteúdos em um pacote, considerando os vários tipos 

de arquivos que podem ser considerados como Objetos de Aprendizagem, como 

textos, planilhas, gráficos, vídeos, ou outros materiais de conteúdo digital voltado 

ao ensino. Segundo SANTANCHE (2007), um pacote são estruturas responsáveis 

pela agregação de múltiplos artefatos digitais em um arquivo único, preservando 
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sua organização. Quando são criados os objetos de aprendizagem estes podem 

conter diversas características como: textos, vídeos, áudio, questionários, etc. O 

empacotamento dos diversos recursos é realizado por ferramentas que agregam 

todos os arquivos em um único artefato. Pode-se citar como exemplo a ferramenta 

Reload Editor. 

 reutilização: o conteúdo deve ser independente do contexto de aprendizagem, apto 

para uso em situações diferentes, para públicos diferentes, em plataformas 

diferentes com diferentes aplicações ou ferramentas. Os Objetos de Aprendizagem 

(OAs) são considerados como qualquer tipo de recurso, digital ou não, que possui o 

intuito de auxiliar o processo de ensino/aprendizagem, podendo ser reutilizado em 

diferentes contextos (IEEE/LTSC, 2004). A reutilização consiste em uma forma 

eficiente de readaptar o conteúdo dos OAs para diferentes tipos de contextos e 

usuários.  

 interoperabilidade: o conteúdo deve ser executado em vários programas de 

aplicação, ambientes de hardware e software, seja quais forem as ferramentas 

empregadas na sua criação. Característica de interoperabilidade implica em utilizar 

os OAs em diferentes locais, independente de ferramentas ou plataformas 

(QUINTON, 2007). 

 durabilidade: O conteúdo deve continuar a funcionar sem qualquer alteração 

quando alterado  ou atualizado algum sistema de hardware ou software. Segundo 

afirmam FEBRE et al. (2003), ―durabilidade é continuar usando recursos do Objeto 

educacional mesmo quando a sua base tecnológica muda, sem reprojeto ou 

recodificação‖.  

 acessibilidade: O conteúdo deve ser identificável e localizável quando necessário, 

aos requisitos necessários de aprendizagem. Sua adequação aos objetivos deve ser 

feita de forma clara e aparente, através do fornecimento de informações suficientes 

sobre cada objeto de aprendizagem. Ampliando o conceito FEBRE et al. (2003) 

afirma que um ―OA de um local remoto pode ser utilizado em muitos outros 

locais‖. 

 

Todas as características descritas acima são preocupações que projetistas, professores 

e designers devem levar em consideração quando realizam projetos de e-learning para 

disponibilização em plataformas ou repositórios de objetos de aprendizagem. O Investimento 
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em ferramentas, equipes de desenvolvimento, tempo, custo do projeto, pode tornar o projeto 

inviável quando não se observa essas características citadas. A disponibilização desses objetos 

criados deverá cumprir todos os requisitos mínimos para que possa ser utilizado em diversos 

contextos e padrões.  

 

2.1.4  Desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem  

 

Uma das etapas mais complexas para os educadores é a construção dos objetos de 

aprendizagem, que ocorre através de ferramentas de autoria, também conhecidas como 

ferramentas de autor, ferramentas aliadas, sistemas de criação de conteúdo, sistemas de 

autoria ou editores de objetos de aprendizagem.  Os editores de objetos de aprendizagem 

oferecem ambientes para a criação de conteúdos digitais padronizados, cujo objetivo principal 

é oferecer o maior número de recursos possíveis, em uma única ferramenta, para facilitar essa 

tarefa. Recursos como a conversão e junção de arquivos de áudio, vídeo e texto são exemplos 

de algumas capacidades disponíveis nesses aplicativos (VICARI et al., 2009).  

A participação de professores no desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem é um 

processo adotado em todas as organizações de ensino que utilizam o e-learning como apoio à 

aprendizagem. As questões técnicas relacionadas como desenvolver esses objetos de forma 

que seja possível utilizá-los em várias situações, são problemas encontrados no dia-a-dia 

desses profissionais. 

Existem várias formas de utilização de objetos de aprendizagem no ensino, bem como, 

vários tipos de objetos de aprendizagem. O ponto básico da preparação do professor é que ele 

deve ser capacitado para utilizar todos os recursos da tecnologia computacional como uma 

ferramenta. Além dessa capacitação básica é necessário prepará-lo para as novas demandas da 

nova geração. O professor deve entender que o nível de exigência e de exposição dos alunos 

às novas tecnologias é muito maior do que o dele. Portanto, deve se reciclar para conseguir se 

comunicar com a nova geração digital (GALLOTA, 2010). Na literatura, encontram-se 

procedimentos que ajudam no desenvolvimento de um projeto educacional e estes encontram 

apoio através das ferramentas de autoria. 
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2.2   FERRAMENTAS DE AUTORIA 

 

O objetivo deste capítulo é enfatizar as características e aplicações das ferramentas de 

autoria, destacando a sua utilização por professores e profissionais ligados à área de 

desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem.  

 

2.3 Ferramentas de Autoria e Práticas Pedagógicas 

 

Com a introdução de novas práticas pedagógicas no domínio da educação e associadas 

à adoção de tecnologias e metodologias de e-learning, no contexto de educação a distância ou 

corporativa, professores e profissionais têm necessidade de desenvolver os seus materiais de 

e-learning para serem disponibilizados no formato online. Ao analisar o panorama das 

ferramentas que suportam o formato e-learning verificamos dificuldades em identificar quais 

delas se ajustariam na escolha de uma ferramenta de autoria ao projeto educacional proposto 

por esses profissionais ou qual a função e utilidade desses softwares em um projeto de 

construção de conteúdos e-learning.  

Numa perspectiva do professor como criador dos seus próprios conteúdos, o 

conhecimento e domínio de diversas ferramentas de autoria de conteúdos é muito importante, 

uma vez que são esses conteúdos que servirão de alicerce à aprendizagem. O uso de software 

na área educacional teve seu momento marcante com os primeiros sistemas de autoria (como 

Boxer e Smalltalk,) que foram baseados em torno de linguagens de programação. A maioria 

da experimentação no início do projeto Xerox PARC Smalltalk era focada em apoiar as 

crianças como designers utilizando computadores como mídia dinâmica. Os alunos jovens de 

10-12 anos foram capazes de programar seus próprios jogos interativos, criar animações, 

compor músicas e até mesmo propor tipos de ferramentas de pintura (KAY e GOLDBERG, 

1997). No entanto, poucos professores têm tempo ou inclinação para se tornar programadores 

e construir seus próprios conteúdos.   

Nos últimos anos, houve uma mudança de paradigma com relação à construção de 

conteúdos, ao invés de programação, houve um desenvolvimento de kits de ferramentas 

poderosas para o desenvolvimento de conteúdos sem a necessidade de utilizar a programação 

(GOLD e FINZER, 1984; KANH, 1981; GOLDBERG, 1979). Hoje a oferta desse tipo de 

ferramenta está maior, suas funcionalidades cada vez mais automatizadas, por isso, a 

dificuldade de uso já não existe, pois a criação de um objeto de aprendizado não requer o 
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conhecimento de programação ou mão de obra especializada em desenvolvimento de objetos 

de aprendizagem (CARVALHO, 2010). Nesse contexto, podemos assumir que estão criadas 

as condições para que se torne possível, por qualquer educador, a produção de conteúdos 

educativos, mesmo sem muito conhecimento técnico. Essas condições estão tornando as 

ferramentas de autoria uma realidade dentro do contexto de criação de objetos de 

aprendizagem pelos professores.   

Considerando a diversidade de ferramentas encontradas e a necessidade dos autores de 

desenvolver conteúdos em cada contexto, as ferramentas de autoria desempenham um papel 

importante na construção do conhecimento nas organizações e universidades, pois permitem a 

criação personalizada de objetos de aprendizagem e a sua reutilização nos processos 

pedagógicos. 

 

2.3.1 Utilização de Ferramentas de Autoria na Educação  

 

As possibilidades educacionais através do uso das tecnologias alcançaram proporções 

que não estão restritas mais a uma sala de aula. Qualquer informação que um aluno precisa, 

saberá buscar na internet através de sites de buscas ou sites especializados. O professor no 

atual contexto serve como mediador, informando ao aluno qual informação é importante para 

a sua formação que realizará um filtro diante da quantidade de informação que hoje está 

disponibilizada.  

Atualmente o processo de aprendizado tem o aluno como participante ativo, através do 

uso de computadores, iPad, IPod etc. Essa geração nasceu com a evolução tecnológica e eles 

são os primeiros seres digitais que cresceram em um mundo onde a informação e a 

comunicação estão disponíveis a quase todas as pessoas e podem ser usadas de maneira ativa. 

A oferta cresce a cada dia e a velocidade com que os artefatos se tornam obsoletos assusta os 

mais conservadores e aqueles que são imigrantes nesse ciberespaço (PRENSKY, 2001). O 

ciberespaço, termo utilizado por Lévy (2000) quando se refere ao espaço virtual criado pela 

grande rede Internet e seus serviços (Web, correio eletrônico, FTP, etc.), é fruto de um objeto 

comum, dinâmico, construído, ou pelo menos alimentado, por todos os que o utilizam. 

Nesse cenário, a utilização de Ferramentas de autoria no processo de ensino é um 

exemplo de como a participação de professores e alunos é importante. Podemos considerar 

que essa questão não é um assunto atual. Alpert e Bitzer, (1970), Molnar, (1997) 

reconheceram que o conteúdo didático de alta qualidade é o resultado do trabalho em equipe: 
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especialistas no assunto, professores, especialistas pedagógicos, programadores, e por vezes, 

estudantes que se unem para produzir material didático eficaz.  

Temos hoje diversos projetos de implantação de computadores em escolas públicas, 

mas falta a capacidade do professor em utilizar as ferramentas apropriadas para ajudar no 

processo educacional. A disponibilização do conteúdo trabalhado em sala de aula em um 

ambiente que pode ser acessado de qualquer lugar ou momento é uma vantagem que o 

professor deve utilizar para ajudar no processo. As ferramentas de autoria têm a capacidade de 

criar ambientes de simulações, contextualizar situações que não seria possível em sala de aula. 

Teixeira e Brandão (2003) afirmam que  

 

A utilização do computador na educação só faz sentido na medida em que os 

professores o concebem como uma ferramenta de auxílio as suas atividades didático-

pedagógicos, como instrumento de planejamento e realização de projetos 

interdisciplinares, como elemento que motiva e ao mesmo tempo desafia o 

surgimento de novas práticas pedagógicas, tornando o processo ensino-

aprendizagem uma atividade inovadora, dinâmica, participativa e interativa). 

 

O domínio de uma FAP – Ferramentas de Autoria Professor, permite ao professor 

completar o que é apresentado em sala de aula. Ele pode, por exemplo, preparar um conjunto 

de atividades relacionadas à sua disciplina e disponibilizá-las no laboratório da escola, na 

Intranet de sua instituição ou mesmo num servidor da Internet. O conteúdo que foi, ou que 

será apresentado em aula, poderá assim, ser visto pelo aluno em outros momentos e espaços. 

Não se trata de substituir o professor, mas de ampliar sua ação através da máquina (LEFFA, 

2008).  

No processo de ensino/ aprendizagem o foco principal é o professor, pois a 

intermediação e condução do conhecimento cabe a ele , neste processo , o professor possui 

uma  quantidade de ferramentas disponíveis para utilizar em sala de aula, principalmente na  

rede Web, onde a maioria dos alunos passam  horas navegando. A construção de conteúdos e-

learning através de ferramentas de autoria não têm como foco o computador, mas uma 

possibilidade de tornar um assunto atrativo, utilizando todos os meios tecnológicos para 

alcançar este resultado.    

Valente (1999, p. 156) afirma que o enfoque da informática educativa não é o 

computador como objeto de estudo, mas ―como meio para adquirir conhecimentos‖. O ensino 

pelo computador implica que o aluno, através da máquina, possa adquirir conceitos sobre 

praticamente qualquer domínio.  
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 As possibilidades e vantagens que hoje são disponibilidades ao professor através do 

uso de Ferramentas de autoria são significantes. Em seu artigo intitulado ―Uma Ferramenta de 

Autoria para Professor. O que é e o que faz‖, Wilson J. Leffa (2006) enfatiza três aspectos 

sobre a importância das Ferramentas de autoria na educação: (i) potencialidade não explorada 

do computador, (ii) a necessidade de capacitação do professor (iii) baixo custo do 

equipamento. 

Sobre a potencialidade não explorada do computador, o autor afirma que o 

computador na educação tem sido usado muito aquém de sua real capacidade. O que se vê 

muito é uma simples transposição do que é impresso em papel, com alguns pequenos 

acréscimos, como links automáticos que podem levar a outras páginas com conteúdo 

diferente, mas com apresentação gráfica muito semelhante ao do material impresso. O 

desconhecimento do uso de novas tecnologias agrava esse problema em todas as áreas da 

educação a distância e corporativa. A replicação do modelo tradicional dentro de um ambiente 

computacional ricamente interativo não é a melhor proposta do ensino/aprendizado.  

As ferramentas de autoria evoluíram de códigos complexos para sistemas cada vez 

mais fáceis de utilizar, trazendo para professores um potencial enorme de produção de 

conteúdo em diversos tipos de contexto. Moran (2000, p. 65) afirma que ―ensinar com as 

novas mídias será uma revolução se mudarmos simultaneamente os paradigmas 

convencionais do ensino, que mantêm distantes professorem e alunos. Caso contrário 

conseguirá dar um verniz de modernidade, sem mexer no essencial‖.  

Na atualidade, observa-se a necessidade de capacitar os professores e profissionais 

envolvidos com educação sobre a utilização e aperfeiçoamento das novas tecnologias. O 

professor trabalha com um público acostumado a lidar com tecnologia em seu dia-a-dia de 

forma bastante interativa e dentro de sala de aula essa dinâmica é quebrada com aulas 

monótonas.  

O uso de ferramentas de autoria para criação de conteúdos que possam ser 

disponibilizados através da rede, como forma de interação, contextualização é significante. Se 

por um lado, a potencialidade da máquina não foi ainda suficientemente explorada, do lado do 

professor, há uma necessidade muito grande do que se poderia chamar de letramento digital.  

O professor deve ampliar sua ação para além da sala de aula, pois os softwares permitem um 

trabalho mais individualizado. Na análise de Moran (2000, p.64) ―... o computador pode ser 

um recurso flexível, passível de ser adaptado às diferentes necessidades de cada indivíduo‖. O 

computador também pode adaptar-se a qualquer método ou perspectiva pedagógica 

(VALENTE, 1999).  
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Um terceiro aspecto que pode ser constatado em favor do interesse pelas ferramentas 

de autoria é o custo relativamente baixo da tecnologia e a disseminação da internet. Dados 

divulgados recentemente pelo IBOPE mostram que o acesso à internet no Brasil atingiu 77,8 

milhões de pessoas no segundo trimestre de 2011, número 5,5% maior que o registrado no 

mesmo período de 2010. Em relação ao segundo trimestre de 2009, esse número representa 

20% a mais de usuários. O levantamento considera acessos a partir de qualquer ambiente, seja 

doméstico, corporativo ou educacional.  

No entanto, a utilização da internet a partir de residências foi a que apresentou maior 

crescimento. Considerando somente usuários ativos no mês de agosto de 2011, a quantidade 

de acessos correspondeu a 37 milhões de pessoas, contra 32,3 milhões do mesmo período do 

ano passado. O levantamento também classificou o comportamento dos usuários em relação 

ao conteúdo. As redes sociais, blogs e fóruns (Novamente, considerando o mês de agosto de 

2011) foram acessados por 39,3 milhões de pessoas no Brasil. O Facebook foi o serviço mais 

utilizado, sendo acessado por 30,9 milhões de usuários. O orkut, que até então liderava esse 

segmento, ficou com 29 milhões de acessos únicos. O Twitter, por sua vez, atingiu a marca de 

14,2 milhões de usuários únicos no país. Mas, obviamente, a internet também foi utilizada 

para outros fins: em agosto, sites de educação e carreira receberam 25,8 milhões de usuários.  

No atual momento, diversos tipos de ferramentas de autoria podem ser encontradas no 

mercado, desde ferramentas livres a ferramentas proprietárias. As ferramentas de autoria 

denominadas de software livre são de ótima qualidade e com recursos disponíveis para 

elaborar a construção de materiais e-learning como: animações, vídeos, interações, áudio, 

simulações, questionários, etc. No entanto, o professor deverá escolher qual a melhor 

ferramenta para desenvolver seus projetos e conteúdos para seus alunos.  

 

2.3.2 Tipos de Ferramentas de Autoria 

 

Na literatura pesquisada, encontramos diversos tipos ferramentas denominadas de 

Ferramentas de Autoria. Quando um projeto educacional é proposto para a construção de 

objetos de aprendizagem, devem ser levadas em consideração as características que estas 

possuem para poder determinar qual será a melhor escolha, tendo em conta as necessidades 

que o projeto requer quanto ao uso das tecnologias. 

As ferramentas de autoria possuem diversas funcionalidades que necessitam de 

diferentes níveis de competências. Algumas ferramentas são muito simples de utilizar, visto 



37 

 

 

que já integram modelos, tutoriais e outras automatizações dos processos. Outras ferramentas, 

em contrapartida, possibilitam maior flexibilidade na criação de conteúdos, mas são mais 

difíceis de utilizar, necessitando de um tempo inicial de aprendizagem muito maior. Esse tipo 

de ferramenta só se aconselha a indivíduos com uma boa base de programação para a Internet, 

e em certos casos, conhecimentos da própria linguagem da ferramenta, como por exemplo, 

Actionscript no Flash e Lingo com o Director 5.  Para a produção de Objetos de 

Aprendizagem e conteúdos e-learning encontram-se diversos tipos de ferramentas de autoria.  

Nesta seção, descrevem-se os principais tipos de ferramentas de autoria e suas 

funcionalidades. Um artigo proposto por Berkink (2011), que trata da escolha de ferramentas 

de autoria, foi recomendado pela ADL - Advanced Distributed Learning Initiative - órgão 

responsável pela conformidade dos Objetos de Aprendizagem no padrão SCORM. O guia 

orienta usuários na escolha de Ferramentas de Autoria para construção de Objetos de 

Aprendizagem. Os principais tipos de Ferramentas descritos no Guia são classificados da 

seguinte forma: 

 Ferramenta Desenvolvimento Web: capacidade de desenvolvimento de material 

e-learning para plataforma web, as principais saídas são arquivos DHTML. 

Exemplo de Ferramentas: Dreamweaver, Expression Web 

 Ferramentas Aplicações Corporativas: possui a capacidade de utilização em 

grandes projetos corporativos demanda rapidez, recursos avançados, geralmente 

geram códigos em tempo de execução.  Exemplo de Ferramentas: Flex, Flash, 

Flaypaper, Impression Framework Content Aprender.  

 Ferramentas Rapid Learning : permite o desenvolvimento rápido de conteúdos e-

learning. Sua arquitetura é composta de objetos simples de manuseio. Exemplo de 

Ferramentas: ExeLearning, Articulate 

 Ferramentas Plataforma Web: desenvolvimento de conteúdos realizados pelo site 

do fabricante. A permissão de acesso e segurança dos conteúdos é uma vantagem 

deste tipo de Ferramenta. Exemplo de Ferramentas: Avenue Studio, Mohive, 

Myuduntu, Rapidel, SmartBuilder, Podium, etc. 

 Ferramentas Desktop: desenvolve conteúdos tendo como base a plataforma 

desktop. Sua vantagem está relacionada ao poder de processamento dos objetos 

criados. Geralmente pode ser encontrado conjuntos de ferramentas como vídeos, 

sons, quis. Exemplo de Ferramentas: Captivate, Exelerning, E-learning suíte; 
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 Ferramentas de Simulação: as características dessas ferramentas permitem a 

modelagem de fenômenos físicos na área de arquitetura . Exemplo de Ferramentas: 

Simple Scalar Cacti; 

 Ferramenta de Autoria 3D: permite a simulações de objetos no formato 3D; área 

como mecânica utiliza ferramentas com essas características. Exemplos de 

Ferramentas: FlexBuilder, ESP. 

 Ferramentas de Autoria Jogos: Embora possam ser usadas Ferramentas Rápidas 

de Desenvolvimento e Ferramentas de Simulação para criar jogos, nessa categoria 

são especificadas as ferramentas para criação de jogos para ambientes e-learning. 

Exemplo: 3Dxplorer, Second Life, Teleplace, ToolKit. 

 Ferramentas de Autoria – Aplicações Móveis: Essas Ferramentas de autoria 

podem desenvolver conteúdos para aplicativos móveis. As ferramentas fornecem 

esse recursos usando sistemas operacionais que rodam aplicação multimídia, 

podcasts, avaliações, pesquisas interativas, arquivos de áudio. Exemplos: Pushcast 

Chalk, eXact Learning Solutions, iQpakk.  

 Ferramenta de Autoria – Redes Sociais: são consideradas ferramentas de apoio e 

podem ser utilizadas em diversos cenários no processo de ensino-aprendizagem. 

Exemplos de tipos de formatos tais como: Wiks, Redes Sociais, Blogs, Youtube , 

etc. 

 Ferramentas de Autoria – Plataforma Microsoft PowerPoint: essas aplicações 

geralmente oferecem uma capacidade limitada para desenvolver conteúdos e-

learning, pois são projetadas para importar e converter arquivos. Geralmente 

arquivos PowerPoint e Word em formatos DHTML ou Flash. Exemplo de 

Ferramentas: Wiki-E-learning.  

 Ferramentas de Autoria – Captura: As ferramentas de captura são caracterizadas 

por produzir conteúdos a partir da captura de imagens de telas do computador. A 

sua utilização é aplicada quando há necessidade de aprender algum tipo de software 

ou ferramenta computacional de forma interativa, e em contexto de educação a 

distância ou treinamento corporativos. Essas ferramentas permitem áudio, vídeo e 

alguns padrões de conversão para Objetos de Aprendizagem. Exemplo de 

Ferramentas: Cantasia.  

 Ferramentas Processadores de Textos: Essas ferramentas consideradas auxiliares 

dentro do contexto de ferramentas de autoria ajudam na elaboração de textos que 
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compõem os objetos de aprendizagem. Algumas permitem conversão em formatos 

html, PDF e Flash. Exemplo: Acrobat, Office, OpenOffice, QuarkXpres. 

 Ferramentas Auxiliares: Conversão e Empacotadoras: estas ferramentas são 

utilizadas para empacotar e converter objetos criados em outros formatos e adequá-

los para serem publicados em Ferramentas de Gerenciamento de Conteúdos. 

Exemplos: Editor RELOAD, Packager eXact, Driver Scorm, Tese, Trident; 

 Ferramenta de Edição Web: Ferramentas que ajudam a formatar objetos no 

padrão Html utilizado pelos browser de navegação. O conceito dessas ferramentas 

difere quando não incluem muitos recursos de multimídia e são mais simples de 

serem utilizados. Exemplo: Editor Mozzila, Fácil WebContent. 

As classificações sugeridas por esse guia levam em consideração os aspectos técnicos 

das ferramentas de autoria, fator que poderá contribuir para a classificação proposta por este 

trabalho. Algumas ferramentas apontadas na classificação e definidas como auxiliares, fazem 

parte do contexto de produção de objetos de aprendizagem, por isso, a participação dessas 

ferramentas no contexto taxonômico será levada em consideração. 

 

2.3.3 Escolhendo Ferramentas de Autoria 

 

Outra proposta realizada para classificação de ferramentas de autoria é descrita no 

artigo ―Ferramentas de Criação de Conteúdos‖, Carvalho (2010),  onde é enfatizado que a 

escolha de uma ferramenta de autoria  para o desenvolvimento de conteúdos e-learning pode 

ser um processo bastante complexo e moroso. No entanto, um aspecto que deverá sempre ser 

tido em conta é a questão da qualidade (Carvalho (2010) agrupa algumas características dos 

softwares de autoria dividindo em três categorias distintas. (i) Os aspectos genéricos que se 

referem às características gerais, (ii) os aspectos pedagógicos, e (iii) os aspectos técnicos. Para 

os educadores, serão os aspectos pedagógicos que terão mais peso na escolha de uma 

ferramenta, no entanto, nosso trabalho visa à classificação das ferramentas de autoria pelo 

aspecto técnico que elas disponibilizam.  As classificações abordadas por Carvalho (2010),  

são: 

 Contexto Organizacional: esse contexto influencia na escolha da ferramenta que 

será utilizada para elaboração dos conteúdos e-learning nos seguintes aspectos: 

quem será o público alvo, onde será realizado o treinamento. Além disso, no caso 

de formação intraempresa deverá haver um alinhamento estratégico entre os 
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objetivos organizacionais e os objetivos da formação em e-learning 

(ROSENBERG, 2006). 

 Orçamento: a questão orçamentária pode afetar a compra de um produto e não 

atender às expectativas do projeto, como também se pode gastar dinheiro em um 

produto caro que poderia ser substituído por um de valor mais baixo e mesma 

produtividade. Existe hoje no mercado ferramentas de autoria proprietária e 

ferramentas de autoria livre. 

 Tempo: o tempo é um item importante dentro do contexto da compra da ferramenta 

de autoria. Existem dois aspectos importantes na questão do tempo: a curva de 

aprendizagem da ferramenta adquirida e o tempo que se dispõe para entrega do 

conteúdo. Atualmente existem ferramentas denominadas rapidLearning que 

dispõem de recursos rápidos de desenvolvimento. 

 Conteudista: A escolha do conteudista que deverá desenvolver os Objetos de 

Aprendizagem é fator importante na escolha da ferramenta de autoria. Convém 

conhecer o perfil do conteudista para a escolha da ferramenta apropriada, pois 

existe uma ligação direta entre facilidade de utilização de uma ferramenta e a 

liberdade de criação de conteúdos, dependendo da abordagem pedagógica definida 

pelo conteudista, a ferramenta não poderá suportar. Em muitos projetos existe uma 

equipe para o desenvolvimento de objetos de aprendizagem e a escolha da 

ferramenta dependerá da competência dessa equipe. 

 Abordagem Pedagógica: é a forma como a ferramenta de autoria se comporta na 

relação do conteúdo exposto para o aluno. Esse item poderá influenciar na escolha 

da ferramenta, visto que algumas ferramentas permitem um seqüenciamento de 

atividades conforme proposto pelo professor conteudista. Após o aluno terminar 

uma determinada tarefa, este poderá ser direcionado à tarefa seguinte, caso não 

atinja alguma tarefa descrita poderá ser direcionado para outras atividades para 

complementar seu conhecimento e voltar ao ponto de avaliação novamente. A 

maioria das ferramentas de autoria é baseada no construtivismo e sua estruturação 

de conteúdo é realizada com abordagem de interação, animação, sequenciamento de 

resolução de problemas. 

 Avaliação: Algumas ferramentas de autoria permitem a utilização de questionários 

para avaliação de conteúdos. A avaliação dentro do processo pedagógico é um item 

relevante que não deverá faltar dentro de uma trilha de aprendizado. A compra de 
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uma ferramenta que disponibiliza recursos de avaliação é importante dentro do 

processo de escolha das ferramentas. Geralmente encontram-se várias opções de 

questionários como múltiplas escolhas, verdadeiro/falso etc. A opção de compra de 

um software específico de avaliação é uma opção que poderá ser contemplada no 

processo da escolha da ferramenta. Podem ser encontrados outros modelos de 

avaliação como proposto pela Commom Cartridge o IMS-QTI (IMS – Question and 

Test Interoperability Specification). Esse modelo permite a troca, avaliação e 

resultados de dados entre ferramentas de autoria, bancos de dados de questões, 

sistemas de aprendizagem e sistemas de entrega de avaliação. 

 Requisitos Técnicos: Os requisitos técnicos para a escolha da ferramenta de 

autoria é um dos fatores mais importantes no processo. A abordagem pedagógica é 

importante, mas não menos importantes são os aspectos técnicos que uma 

ferramenta possui. Itens como idiomas, versões de atualização, puglins para 

atualização, etc. A característica técnica da ferramenta definira a forma do Objeto 

de Aprendizagem criado, aspectos relevantes como usabilidade, reuso, 

disponibilidade , são fatores ligados aos aspectos técnicos das ferramentas de 

autoria. 

 Plataforma Ferramentas de Autoria: Podem ser encontrados dois tipos de 

ferramentas quanto à sua plataforma: web e desktop. As ferramentas web são 

executadas em um servidor disponibilizado na web. Geralmente são aplicativos que 

não possuem muitos recursos devido à forma como são disponibilizados, 

requerendo uma banda de internet maior para executar a aplicação. As aplicações 

desktop são as mais comuns no mercado de ferramentas de autoria, possuem vários 

recursos e podem ser executadas na máquina do usuário, permitindo um controle 

maior sobre os processos de construção dos objetos. 

 Nível de Interatividade: o nível de interatividade das ferramentas tem como ponto 

principal a possibilidade de desenvolvimento de recursos de interação com o aluno 

e conteúdo. Nem todas as ferramentas permitem a execução de interações altamente 

enriquecedoras no processo de ensino aprendizagem. Contudo, a interatividade não 

se limita ao aluno/conteúdo, mas existe também a interação aluno/professor, 

aluno/aluno e até intrapessoal como defende LAUZON (1997). Nesse contexto, 

nem todas as ferramentas permitem criação de conteúdos com esse tipo de 

interação. 
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 Padrões de Compatibilidade: a escolha da ferramenta quanto a padrões de 

compatibilidade com os padrões adotados na construção do conteúdo é um dos 

fatores mais importantes dentro da escolha das ferramentas de autoria. Nem todos 

os softwares possuem compatibilidade com padrões como SCORM, CAMMOM 

CARTRIDGE, AICC. Esses padrões alteram a forma como o conteúdo e o design 

do curso deve ser disponibilizado. As escolhas de ferramentas que não se 

enquadram dentro do contexto de padrões adotados pelas maiorias das empresas, 

que padronizam os processos de construção de materiais didáticos, podem trazer 

riscos ao projeto. Seus recursos são reusabilidade, acessibilidade, durabilidade, 

interoperabilidade, controle etc. 

 Sistema Operacional: a maioria das ferramentas de autoria proprietária roda no 

sistema Windows. As ferramentas de software livre têm a tendência de utilizarem o 

sistema operacional Linux, e dependendo do tipo de projeto proposto este deverá 

ser um impeditivo, pois sua utilização exige treinamento técnico. As ferramentas 

que utilizam a plataforma web não terão restrição quanto ao tipo de plataforma. 

 Distribuição do Conteúdo: uma das etapas finais no processo de construção de um 

curso é a sua disponibilização em vários formatos. As ferramentas de autoria 

possuem vários recursos para disponibilizar materiais. A distribuição poderá ser 

realizada para os seguintes tipos, Carvalho (2010):  

 Dispositivos móveis (PDA‘s, smartphones, telemóveis, iPods, etc.)  

 Documentos impressos (livro, revista, PDF)  

 Plataforma de e-learning (LMS) ou Repositório  

 Objetos de aprendizagem (content packaging – IMS-CP ou SCORM)  

 Sala de aula (ensino presencial)  

 CD-ROM / DVD  

Independentemente da ferramenta ou do conjunto de ferramentas que escolher para a 

criação de conteúdos para e-learning, é preciso lembrar que a ferramenta certa leva a um 

trabalho rápido, eficiente e produtivo, enquanto a ferramenta errada custará horas de trabalho 

para não apresentar nada de concreto ou com qualidade. 

 

2.3        TAXONOMIAS  
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O objetivo desta seção é apresentar conceitos sobre taxonomia baseado na norma 

internacional ANSI/NISO Z39.19, que deu apoio à criação da taxonomia de ferramentas de 

autoria. Em 2005, a National Information Standarts Organization (NISO) publicou a norma 

ANSI/NISO Z39.19, Guidelines for the construction, format, and management of 

monolingual controlled vocabularies, que já se encontra na 4ª edição. A primeira foi 

publicada em 1974 e, desde então, várias evoluções foram implementadas, inclusive para a 

sua utilização na área de computação. 

A norma define que o objetivo do (VC) Vocabulário Controlado é prover os meios de 

organização da informação para posterior recuperação, sendo uma lista de termos autorizados 

selecionados a partir da (LN) Linguagem Natural utilizada na área de especialidade estudada 

nesta dissertação. Importante salientar que a norma ANSI/NISO Z39.19 e a ISO 2788, 

Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri são bons 

referenciais teóricos, mas devem ser utilizados somente como parâmetro na criação da 

taxonomia facetada ora criada. A ISO 2788 foi publicada em 1980 e, desde então, não houve 

qualquer atualização. Por outro lado, a ANSI/NISO Z39.19 é mais atual e reconhece a 

realidade de um mundo informatizado, apesar de ter tomado como principal referência a ISO 

2788. A norma estabelece diretrizes e convenções para o conteúdo, visualização, construção, 

ensaios, manutenção e gestão de vocabulários controlados monolíngues, podendo ser 

considerada como: 

 

Um conjunto de recomendações baseadas em técnicas e procedimentos 

preferenciais. São procedimentos facultativos, no entanto, às vezes descrita, por 

exemplo, para a exibição de termos em um vocabulário controlado. O principal 

objetivo do controle de vocabulário é a coerência na descrição de objetos e 

conteúdos para facilitar recuperação [...] (ANSI/NISO Z39.19, 2005). 

 

Assim, a norma propõe as linhas gerais para construção, formatação e manutenção de 

vocabulários controlados monolíngues. Em relação às regras de construção, o padrão 

ANSI/NISO Z39.19-2005 permite construir diversos tipos de VC, em uma ordem conhecida e 

estruturada com o intuito de disponibilizar claramente os relacionamentos de equivalência, 

associativos e hierárquicos, quando aplicáveis a cada tipo (ver apêndice B da norma, p.135). 

Essa flexibilidade é importante, pois permite melhor adaptação do instrumento às 

necessidades dos ambientes informacionais, como a Web, por exemplo.  

Uma inovação da ANSI/NISO Z39.19 em relação às normas anteriores é a inclusão da 

análise facetada, cuja base concentra-se no trabalho de Ranganathan (RANGANATHAN, 

1967) e nos estudos dos integrantes do Classification Research Group – CRG (CAMPOS; 
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GOMES; MOTTA, 2004). A classificação facetada utiliza de um conjunto de categorias, 

compostas por facetas mutuamente exclusivas, e cada categoria reflete, isoladamente, uma 

característica de um determinado grupo de itens. As categorias podem ser usadas de forma 

combinada para descrever completamente todos os objetos de um dado conjunto. Dessa 

maneira, as pessoas podem usá-las para navegação e busca de informações (DENTON, 2003). 

Dos VC citados na norma, a taxonomia é o tipo que mais se adapta à proposta deste 

trabalho, pois enfatiza controle de hierarquia, de ambiguidade e de sinonímia, além de ter a 

característica de ser apropriada para a navegação e busca de informação. A classificação das 

ferramentas de autoria irá conter esse tipo de controle visto que apresenta uma variedade de 

software de vários formatos e padrões, e os tipos de controle oferecidos por uma taxonomia 

facilitará a construção da proposta deste trabalho. 

 

2.4  Tipos de Taxonomias 

 

O termo taxonomia se origina do grego, taxis (ordem), nomos (leis, normas). 

Conforme coloca Novo (2007, p. ), taxonomia não é algo moderno: 

 

O conceito de taxonomia não emerge de repente como uma fórmula para solucionar 

problemas de representar o conhecimento de um dado domínio. É resultado de um 

longo processo histórico que se estendeu através de estudos e investigações que 

culminaram numa construção teórica. Esta evolução não foi linear tampouco ocorreu 

em um mesmo momento histórico, pois um único modelo não conseguiria responder 

de imediato a questões tão particulares e complexas encontradas nas diversas                                              

áreas do conhecimento.  

 

Esse termo foi utilizado a primeira vez em 1735, com a publicação da versão inicial da 

obra Systema Naturae, pelo cientista e médico sueco Karl Von Linné, assim tornando-se 

conhecida no domínio da biologia. Entretanto, segundo EDOLS (2001), é nos ambientes 

digitais da atualidade que seu aparecimento e uso se relacionam com as formas automatizadas 

de criação da informação. Ela tornou-se foco de estudos, principalmente nas Ciências da 

Informação e Computação, que através do uso de software ajuda no processo de controle e 

criação de websites para busca e recuperação das informações. Na área da Ciência da 

Informação Terra (2004), afirma: 

 

Taxonomia é um sistema utilizado para classificar e facilitar o acesso à informação. 

Seu objetivo é representar conceitos através de termos; melhorar a comunicação 

entre especialistas e outros públicos; propor formas de controle da diversificação e 

oferecer um mapa do processo de conhecimento. É, portanto, um vocabulário 
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controlado de uma determinada área do conhecimento e um instrumento que permite 

alocar, recuperar e comunicar informações dentro de um sistema. (TERRA, 2004).  

 

Nesse sentido, Edols (2001), afirma que as taxonomias são frequentemente criadas 

usando-se da combinação de esforços humanos e de softwares especializados, seja para 

gerenciar informações em intranets, incluir recursos internos em mensagens eletrônicas, 

memorandos, documentos pessoais, bem como de páginas da web. Conway et al. (2002) 

aponta que enquanto a classificação agrupa os termos utilizados, a taxonomia agrupa termos 

com interatividade. 

 

A taxonomia é desenvolvida para prover a uma instituição ou grupo uma estrutura 

comum de conceitos e relações entre esses conceitos, para estruturar os elementos 

léxicos da linguagem, produzindo uma rede semântica comum. [...] permite a 

elaboração de um vocabulário controlado para recuperar a informação, criar 

metadados, além de fornecer esquemas que orientam estruturas e leiaute de página 

da web (CONWAY et al, 2002, p. 233).  

 

Com base nisso, é possível a constatação de que a taxonomia tem apresentado 

destaque no meio digital, exercendo importante papel na organização e representação das 

informações, principalmente para efeito de sua recuperação. Segundo Maculan (2011, p.47) 

―não há mais como aceitar o termo ‗taxonomia‘ rigidamente relacionado a estruturas 

puramente hierárquicas‖. Nesse sentido, Campos e Gomes (2008) afirmam que:  

 

As taxonomias atualmente são estruturas classificatórias que têm por finalidade 

servir de instrumento para a organização e recuperação de informação em empresas 

e instituições. Estão sendo vistas como meios de acesso atuando como mapas 

conceituais dos tópicos explorados em um serviço de recuperação (CAMPOS; 

GOMES, 2008, online). 

 

Amplia-se a oferta de cursos em formato e-learning a cada ano, e a indústria de 

software educativos, denominados de ferramentas de autoria ou ferramentas-autor, 

acompanha esse crescimento. De acordo com Giraffa (2009), as taxonomias tradicionalmente 

utilizadas para classificar os softwares educacionais não deram conta da evolução rápida da 

tecnologia e dos projetos de sistemas. Desse modo, o objetivo desta pesquisa é criar uma 

classificação desses softwares a partir de uma proposta taxonômica, levando em consideração 

os termos técnicos que essas ferramentas possuem. Em linhas gerais, trata-se de uma forma de 

representação do conhecimento que prevê a criação de categorias de classificação para 

facilitar a pesquisa e a recuperação de informações. Para organizar o conhecimento disperso 
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em documentos e outros materiais, há necessidade de aplicar formas de classificação distintas, 

levando em conta a multidisciplinaridade da área de negócio e a sua maturidade.  

Segundo Conway et al. (2002), pode-se encontrar na literatura três tipos de 

taxonomias:  

(1) Taxonomia Descritiva: É um VC e prevê a identificação e definição dos termos 

mais relevantes para uma proposta taxonômica, recomendada principalmente para 

companhias que lidem com assuntos de natureza técnica, nos quais o conhecimento adquirido 

representa parte importante do capital intelectual da empresa. A escolha dos termos para 

classificação deve ser feita por uma comissão técnica com profundo conhecimento sobre o 

negócio e baseado nos termos mais utilizados. Em seguida, a comissão estrutura os termos de 

forma hierárquica e estabelece os relacionamentos entre eles e os uniformiza para uso 

consensual na empresa. Segundo Aganette (2010), a taxonomia descritiva não força os 

usuários a usarem um único conjunto terminológico, mas, na sua construção, devem ser 

adicionados diversos tipos de palavras variantes, ortografia variantes, formas variantes e 

dialetos variantes, para que o usuário tenha maior liberdade na hora da escolha de um assunto. 

(2) Taxonomia de Gerenciamento de Dados: contém pequeno conjunto de termos 

controlados, com significância particular enumerada, que se referem a atributos específicos. O 

propósito desse tipo de taxonomia é assegurar facilidade de compartilhamento de dados. 

(3) Taxonomia Facetada: visa à descoberta de informações através da navegação, 

fornecendo um VC, tendo por base o comportamento de busca do usuário e não no 

conteúdo. Segundo Aganette (2010), criar este tipo de taxonomia que envolve determinar 

agrupamentos e descobrir as informações por meio do comportamento do usuário mediante a 

utilização de navegadores (browsing). Colaborando com isso, Maculan (2011, p. 47) afirma 

que em ambientes digitais, ―a estrutura da taxonomia facetada pode ser usada para navegação, 

dando ao usuário uma visão geral do conteúdo do banco de dados, sendo que cada faceta ou 

subfaceta pode ser escolhida para busca‖.  

 

Para efeito da proposta desta dissertação, foi criada uma taxonomia facetada para 

navegação que envolveu agrupamentos apropriados de informações sobre os softwares, de 

forma a permitir descobrir informações por meio da busca do usuário, mediante a utilização 

de navegadores (browsing). 
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2.4.1 Teoria da Análise Facetada  

 

O objetivo de toda classificação é estabelecer a ordem dos pensamentos, criando 

conexões e estabelecendo analogias. A classificação facetada pode mostrar um mapeamento 

do conhecimento científico de um determinado período ou permitir a descoberta de conexões 

e analogias entre diferentes campos do conhecimento, facilitando a recuperação da 

informação (SPEZIALI, 1973).  

Na literatura, encontram-se alguns autores que citam a teoria da análise facetada como 

instrumento de construção e classificação do conhecimento. No artigo intitulado de 

Structuring knowledge bases for designers of learning materials, Elisabeth T. Duncan (1990) 

aborda modelos de aplicação de taxonomia facetada no design de hipertexto e relaciona esse 

contexto com a linguística através da análise das facetas. A autora entende que a análise 

facetada e a análise semântica pode servir de base para o desenvolvimento da tecnologia de 

hipertexto. Hipertexto é uma forma de texto digital que remete a outros conjuntos de 

informação na forma de blocos de textos, palavras, imagens ou sons, cujo acesso se dá através 

de referências específicas denominadas hiperlinks, ou simplesmente links.  

ELLIS (1996) comentando os trabalhos de Duncan (1990) corrobora sua visão de 

aplicação das teorias clássicas da ciência da informação no design de hipertexto. Discute, 

também, o uso da análise de facetas na simplificação do processo de reconhecimento de 

conceitos e suas relações, tanto para a máquina quanto para o usuário. Pollitt (1997, p. 2) 

sugere que a abordagem facetada para classificação, enquanto alternativa aos sistemas 

enumerativos da classificação de bibliotecas ―seja equivalente à abordagem relacional dos 

sistemas de bases de dados via computador‖. O autor descreve o desenvolvimento do sistema 

HIBROWSE (HIgh resolution Interface for BROWsing and SEarching databases) que 

trabalha com os princípios da classificação facetada para melhorar a interação através da 

pesquisa visual (view-based.  

Brougton e Lane (2000, p. 143) apresentam breve discussão sobre o uso de sistemas de 

classificação para a organização da Web, enfatizando algumas vantagens da utilização. Os 

autores enfatizam de sistemas de classificação para Web. Destacam-se os seguintes dados: (i) 

ausência de limites teóricos para especificidade, (ii) facilidade de lidar com assuntos 

complexos e (iii) flexibilidade suficiente para acomodar diferentes necessidades dos usuários. 

A elaboração de uma classificação facetada é realizada com o levantamento da 

terminologia, na literatura da área trabalhada, identificando conceitos e termos sobre o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Link
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assunto, estabelecendo suas relações e suas facetas (aspectos do domínio). Em seguida, os 

termos são analisados e agrupados sob diferentes facetas. Dentro de cada faceta, os termos são 

suscetíveis a novos agrupamentos, pelas aplicações de novas divisões dando origem às 

subfacetas, porém, não podem se sobrepor. A seguir, é estabelecida uma ordem para as 

facetas e subfacetas no sistema de classificação, colocando o assunto geral antes do 

específico. Após essas etapas, o sistema está pronto para receber uma notação, que deverá ser 

flexível para permitir a inclusão de novas classes. Finalmente, compila-se um índice com 

todos os termos e suas respectivas notações (PIEDADE, 1983; BARBOSA, 1972). 

 

2.4.2 O Modelo de Ranganathan 

 

A origem da classificação facetada se deu com os estudos de Ranganathan e com a 

Classificação de Dois Pontos (Colon Classification, conhecida também como Classificação 

em Facetas ou Classificação Analítico-Sintética), publicado em 1933, mostrando que, em uma 

área do conhecimento, o número de assuntos específicos que podem ser selecionados numa 

classificação é infinito. Dos estudos de Ranganathan surgiu o conceito de análise facetada que 

é subdivisões de assuntos em suas partes componentes e a síntese, que é a recombinação 

dessas partes para classificar um documento adequadamente.  

De acordo com Araújo (2006, p. 126), com o desenvolvimento desse novo sistema de 

classificação, Ranganathan buscava maior flexibilidade ―que permitisse a síntese, o 

agrupamento de vários componentes para a especificação do assunto‖. Esse sistema de 

classificação procura promover relações variadas entre os conceitos. Ranganathan explicitou a 

necessidade de se elaborar esquemas de classificação que possam acompanhar as mudanças e 

a evolução do conhecimento. Assim, o autor divide os aspectos do conhecimento em grandes 

classes e conceitos básicos ou elementos, de acordo com suas características.  

A classificação facetada pode mostrar um mapeamento do conhecimento científico de 

uma determinada área, permitindo a descoberta de conexões e analogias entre diferentes 

campos do conhecimento e facilitando a recuperação da informação (SPEZIALI, 1973). 

Assim, a aplicação dessa técnica tem como objetivo a representação do conhecimento e sua 

recuperação.  

Ranganathan determinou que todo domínio pode ser dividido em cinco categorias 

fundamentais: tempo, espaço, energia, matéria e personalidade conhecidas com PMEST. No 
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site conexão http://www.conexaorio.com/biti/tesauro/ pode-se observar um exemplo de como 

aplicar essas etapas de classificação em uma área de conhecimento.  

 Na Engenharia Mecânica: Máquinas operatrizes (personalidade), seus 

componentes (partes); esmerilhamento, polimento, frezamento (processos), os 

profissionais envolvidos (agentes), e assim por diante. 

 Na Construção Civil: Edificações, como casas, edifícios, teatros, praças 

(personalidade), técnicas de edificação (técnicas), cimento, pedra, cerâmica, vidro 

(materiais), os profissionais envolvidos (agentes), e assim por diante. 

Nem todos os domínios possuem as cinco categorias propostas e, para o grupo de 

Estudos do CRG Classification Research Group, a proposta de Ranganathan (PMEST) é 

muito restritiva, o que prejudica a flexibilidade do sistema classificatório e dificulta o seu uso 

(MACULAN, 2011). Em vista disso, as categorias sugeridas pelo CRG CLASSIFICATION 

RESEARCH GROUPsão: tipo de produto final, partes materiais, propriedades, processos, 

operação, agente, espaço, tempo e forma de apresentação (LIMA, 2004). Contudo, segundo 

MACULAN (2011), mesmo ampliando este número, qualquer domínio pode ser acomodado 

no PMEST idealizado por Ranganathan, como mostra o 0 1.  

 

 Quadro 01. Comparação entre as categorias de Ranganathan e CRG Classification Research 

Group. 

Ranganathan CRG 

Personalidade Tipos de Produto Final 

Matéria 

Partes 

Materiais 

Propriedades 

Energia 

Processos 

Operações 

Agentes 

Espaço Espaço 

Tempo Tempo 

  Fonte: Taxonomia Facetada navegacional (Maculan, 2011). 

 

Diante da comparação das teorias de classificação de Ranganathan e CRG Classification 

Research Group , os dados parecem se acomodar dentro das categorias propostas inicialmente 

por Ranganathan, sendo apenas mais segmentadas e dando uma amplitude maior. Maculan 

(2011) indica, entretanto, que haverá casos nos quais é mais adequado o uso de maior número 

de subdivisões e que essa decisão deve estar ancorada no objetivo pretendido pela 

classificação. Dessa forma, tudo dependerá do contexto trabalhado. O exercício de 

http://www.conexaorio.com/biti/tesauro/
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categorização torna claro o domínio temático da taxonomia e, como consequência, estabelece 

as bases para seleção dos termos, nas fontes de onde eles serão retirados. 

Ingwersen e Wormell (1992, p. 185) também destacam a classificação de Ranganathan 

no desenvolvimento dos sistemas de recuperação da informação. Concluem que os princípios 

da organização do conhecimento e a metodologia sobre análise facetada, por ter uma 

abordagem estruturada, ―poderiam ser utilizadas como ponto de partida na modelagem de 

uma estrutura cognitiva e no trabalho de análise de determinada área do conhecimento, antes 

do processo de elaboração do design de um sistema de recuperação da informação‖. 

 

2.4.3 Vantagens da Classificação Facetada 

 

Um conjunto de informação pode ser organizado de diversas formas. A organização de 

uma revista pode ser realizada por assuntos: notícias, esportes, cultura, arte, saúde, beleza, etc. 

Esse conjunto pode ser denominado de taxonomia facetada, pois cada assunto é uma 

dimensão na estrutura que organiza a informação. Esse tipo de classificação permite ao 

usuário buscar por informações em diversos termos na taxonomia, podendo fazer relações 

entre estes termos, o que se caracteriza como uma das vantagens da classificação facetada, 

pois acomoda diferentes estratégias de busca e modelos conceituais. Kwasnik (1999) aponta 

que para a criação de facetas devem-se observar os seguintes itens: 

 Escolha das facetas: definir a escolha das facetas conforme a área de 

conhecimento e técnicas de elaboração de taxonomias facetadas e definir as facetas 

por: período, lugar, processo, material e objeto. 

 Análise das entidades usando facetas: escolha das facetas apropriadas para 

descrever a entidade sob diferentes perspectivas.  

Na análise facetada o autor apresenta algumas vantagens: 

 Domínio do Conhecimento: aplicação em áreas novas do conhecimento que ainda 

estão sofrendo mudanças, sem a necessidade de conhecimento de todas as entidades 

nem de todos os seus relacionamentos. 

  Flexibilidade: permite a criação de várias taxonomias dentro de um contexto, a 

inclusão de novas entidades e criação de novas associações e relacionamentos. 

 Expressividade: cada faceta permite incorporar o vocabulário e a estrutura mais 

conveniente para representar o conhecimento através dessas facetas. 
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  Representação: permite acomodar uma variedade de estruturas teóricas e modelos 

que possibilitam a representação de uma variedade de perspectivas. A análise 

facetada é conhecida como esquema analítico-sintético e envolve dois processos 

distintos: análise do assunto em facetas e a síntese dos elementos que constitui o 

mesmo, sendo aplicada a qualquer área do conhecimento.  

 Visualização: quando aplicado em ambiente digital permite a visualização em 

múltiplas perspectivas. 

 Ambientes Digitais: utilizada através da navegação facetada, que tem sido 

utilizada em portais como forma de links de navegação. 

Os esquemas de classificação tradicionais são construídos na base de estruturas em 

árvores com ênfase nas subdivisões para baixo, dentro de classes mais específicas e menores. 

Essa limitação causa dificuldade quando se pesquisa em ambientes multidisciplinares ou 

quando se lida com objetos de natureza complexos. O sistema flamenco que foi criado pelo 

Prof Marti Hearst,(2004),  da National Science Foundation, é um dos primeiros sites a utilizar 

a navegação facetada. Por este meio é possível navegar por uma grande coleção de itens  na 

web, para  navegação de documentos ou fotografias, etc.  

Na Classificação facetada, a lógica interna do sistema é baseada em uma análise 

rigorosa do vocabulário, e termos são classificados dentro de um conjunto padrão de 

categorias funcionais. Dentro dessas categorias, várias relações semânticas são conhecidas e 

problemas de controle de vocabulários são endereçados. Segundo Broughton (2002), um 

sistema sofisticado de sintaxe provê a ordem e a combinação de termos intra e entre facetas. A 

análise facetada para construção de taxonomias é utilizada por várias organizações para 

organizar suas informações e utilizar esse recurso. Citam-se como exemplos sites como e-

bay.com e bomdefaro.com para sistematizar seus processos.   

 

2.4.4 Navegação por meio da Taxonomia Facetada 

 

A navegação por meio da Taxonomia Facetada vem sendo utilizada em vários projetos 

taxonômicos e aplicados em projetos de desenvolvimento de sites. A ideia principal é 

promover um mecanismo de indexação da informação que possa ser acessada pelo usuário 

através de índices de categorias, representados por um conjunto ortogonal de taxonomias. Um 

sistema de recuperação da informação é caracterizado como sendo facetado se ele possui um 

conjunto mínimo de operações que permitem ao usuário navegar de forma arbitrária em um 
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conjunto de elementos, progressivamente, restringindo-o ao subconjunto mínimo definido 

pela relação de intersecção entre as facetas (SOUMINEN et al., 2007).  

 A utilização da Classificação Facetada em sites da web, especialmente em sites 

comerciais, são cada vez mais comuns (ADKISSON, 2003). A utilização da navegação em 

um site por meio de uma taxonomia facetada produz resultados satisfatórios, pois apresenta 

centenas de informações para que o usuário escolha a mais apropriada, permitindo uma 

escolha mais eficiente, consistente e gerenciável, poupando tempo na busca de informações. 

Woods (2004) e Aganette (2010) apontam alguns benefícios e usos atuais das taxonomias 

corporativas, em diversos e diferentes âmbitos de aplicação: 

 Melhoria da Qualidade: fornece base para criação taxonômicas, a partir de 

metadados, possibilitando melhor eficiência e reduzir o custo de aplicações 

integradas; 

 Navegação mais fácil e pesquisa eficiente: quando há um volume muito grande de 

informação, a navegação por meio de uma taxonomia facetada navegacional fica 

mais eficiente na busca e recuperação da informação que pode explorar os 

metadados dando um rigor maior na busca.  

 Partilha da informação: proporciona a redução da quantidade de tempo gasto em 

duplicação e reinvenção, organizando o capital intelectual dos recursos existentes 

mais visíveis e acessíveis. 

 Melhor experiência do Usuário: proporciona uma experiência de organização da 

empresa em seu relacionamento com seus clientes, permitindo encontrar 

informações e serviços. 

 Suporte para interoperabilidade e integração: permite a interoperabilidade e 

integração em uma aplicação.  

 

A Delphi Group (2004) realizou um estudo de opinião com usuários sobre o que uma 

taxonomia deve proporcionar e seu papel dentro de uma arquitetura global de uma 

organização. Esse estudo revelou que 40% dos usuários consideram primordial o uso da 

taxonomia navegacional, pois ela proporciona a navegação e a descoberta de conteúdos na 

recuperação da informação. O segundo percentual revelou que 18% das pessoas consideram a 

taxonomia muito útil na navegação de sites, e 16% afirmaram ser útil para organização de 

diversos conteúdos em repositórios. O terceiro percentual, 14%, identificaram que a 

taxonomia é um meio automatizado de classificação, e que essa automatização se dá por meio 
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de softwares. O quarto percentual, 12%, viram a taxonomia como uma ferramenta 

independente, mas com integração tecnológica para aumentar a precisão dos resultados em 

uma pesquisa. Na figura 09, temos esses dados sintetizados pelo gráfico. 

 

 

  Figura 01. Principais Contribuições da Taxonomia 

  Fonte: Delphi Group (2004). 

 

 

No ambiente web, de acordo com Terra (2005 apud MACULAN, 2011, p. 70), ―as 

taxonomias servem para simplificar as buscas e a navegação e designar responsabilidades em 

termos de avaliação, organização, eliminação e arquivamento de informações‖. Isso permite 

organizar grandes coleções de dados ajudando o usuário a não se sentir deslocado no sistema 

de busca, enfatizando que a busca facetada pode ser combinada com a busca livre, sendo esta 

uma ação que facilita, ainda mais, a busca. Assim, os usuários são livres para navegar, 

adicionar ou remover restrições na busca da informação. 

Um exemplo de navegação facetada é o sistema da Biblioteca Temática disponível no 

site da National Aeronautics anda Space Administration (NASA). Nesse site, é possível 

realizar uma pesquisa por facetas, em razão de o conteúdo estar dividido em categoria e 

subcategorias. Com esse tipo de organização é possível pesquisar informações por um escopo 

mais abrangente até alcançar informações específicas. Dessa forma, uma navegação facetada 

―permite que o usuário elabore uma pergunta progressivamente, e que vá observando o efeito 

que sua escolha por faceta disponível causa nas outras facetas‖ (TUNKELANG, 2009, p. 23). 

Um exemplo de navegação facetada é proposto no site de compras do Ebay 

(www.ebay.com). A busca por câmeras fotográficas poderia ser pesquisada pela faceta da 

―marca‖, para os quais valores poderiam ser Cannon, Sony, Nikon, etc. Outra faceta poderia 

ser ―preço‖, com valores como R$1.500,00 – R$2000, R$2.500 e assim por diante, ou pela 

faceta ―zoom óptico‖ com os valores que incluem 2x, 3x, 4x. O usuário pode navegar entre 

Dados 

Utilizada para navegar e descobrir conteúdos 

Organizar intranet e WebSites 

Estruturação cruzada do conhecimento existente nos 

repositórios dos departamentos. 

Auxiliar na classificação automatizada. 

Melhorar a pesquisa por meio de ferramentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ebay.com/
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essas facetas, por exemplo, optar por visualizar todas as câmeras Canon com zoom óptico de 

4x. O modelo de navegação faceta do site e-bay são visualizados na figura 02. 

  Figura 02. Exemplo de Navegação Facetada  

  Fonte: Site www.ebay.com 

 

Um mecanismo de navegação facetada como proposto pelo site ebay indica ao usuário 

final as ocorrências do tipo de informação específica para cada categoria, facilitando as 

buscas do produto que o usuário deseja. Nessa diretriz, Tunkelang (2009) aponta algumas 

vantagens da navegação facetada em relação às buscas tradicionais: oferece orientação ao 

usuário, a formulação de questões de busca pode ser feita progressivamente, permite a 

exploração e a recuperação do recurso informacional através dos elementos em sua estrutura 

de forma fácil. 

Navegando em sites comerciais, percebe-se que muitos produtos ou informações estão 

disponibilizados sob um único aspecto (atributo), ou seja, até no máximo três aspectos, não 

fornecendo uma visão multidimensional do conteúdo em questão, como já evidenciado em 

outros estudos (MACULAN, 2011). Ainda segundo o autor citado, um objeto disponível em 

um portal deverá permitir uma visão multidimensional e muldirecional para ser considerada 

uma taxonomia facetada, e estar dentro dos princípios das teorias da Ciência da Informação. 
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3 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

 

Esse capítulo tem o objetivo de demonstrar o estudo sobre trabalhos correlatos que 

possuem um grau de similaridade com o tema da dissertação. Com a crescente popularização 

do e-learning houve um aumento em relação à pesquisa e desenvolvimento de ferramentas de 

autoria voltadas para a criação de conteúdo instrucional. A falta de um modelo de 

classificação de objetos de aprendizagem torna difícil a tarefa de classificar as ferramentas de 

autoria existentes e assim determinar as necessidades dos seus usuários. Consequentemente 

surgiram algumas iniciativas que têm por objetivo agrupar informações relacionadas a este 

tópico. A proposta dos trabalhos relacionados às linhas de pesquisa desta dissertação poderá 

ser encontrada nas áreas de Informática Educacional, Engenharia de Software e, por se tratar 

de uma classificação taxonômica, na área da Ciência da Informação.   

 

3.1  TRABALHO 1- O Computador na Escola: Tutor, Ferramenta, 

Tutorado. 

 

Um dos primeiros livros publicados na área de informática na educação por Taylor 

(1980) tem como título ―O computador na Escola: tutor, ferramenta, tutorado. Nessa proposta 

taxonômica é realizado uma divisão dos softwares educacionais por funcionalidades, 

aplicações, recursos disponíveis para a área da informática na educação. Esse livro forma o 

pensamento de uma geração de inovadores do ensino. A divisão sugerida por Taylor  para o 

entendimento da aplicação da informática na educação depende do uso do computador.  No 

primeiro, o computador funciona como um tutor. No segundo, como uma ferramenta de 

desenvolvimento. No terceiro, funciona como tutorado.  

Dessa divisão, é proposta uma taxonomia dos softwares educacionais apresentado 

como tutor, computador como ferramentas de desenvolvimento, tutorado: (i) os softwares que 

desempenham o papel de tutor apresentam algum assunto, o aluno responde, o computador 

avalia a resposta, e a partir dos resultados da avaliação, determina o que apresentar em 

seguida; (ii) no papel do computador como ferramenta de desenvolvimento, os alunos podem 

usá-lo para ajudá-los em uma variedade de assuntos. Por exemplo, eles poderiam usá-lo como 

uma calculadora em matemática e em ciência como uma ferramenta de elaboração de mapas 
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de geografia e como editor de texto em língua inglesa; (iii) Para usar o computador 

como tutorado,  o estudante ou o professor deve aprender a programar, para falar com o 

computador em uma língua que seja compreendida. 

 

3.2 TRABALHO 2 - Center for Learning & Performance Technologies  

 

O site ―Center for Learning and Performance Technology‖ oferece um ranking das 

100 melhores ferramentas de autoria voltadas para o e-learning. A classificação é realizada 

através de voto direto. O usuário pode realizar um cadastro e inserir ferramentas que poderão 

ser visualizadas no portal. Cada ano é realizada uma pesquisa com professores, usuários e 

profissionais da área de educação e desenvolvimento de objetos de aprendizagem. A votação 

é realizada através de perguntas e respostas: qual a ferramenta que atendeu os requisitos 

técnicos e se destacou na área de desenvolvimento de objetos de aprendizagem. Atualmente, 

no site é possível encontrar centenas de ferramentas que têm se destacado na área de 

desenvolvimento de objetos de aprendizagem. 

 

3.3 TRABALHO 3 - Portal de Ferramentas de Autoria mat-matrix.com e 

brandon-hall 

 

O serviço oferecido por ―hat-matrix.com‖ e ―brandon-hall‖ disponibiliza informações 

comparativas sobre um grande número de ferramentas. No primeiro caso, os critérios estão 

disponíveis no site e podem ser selecionados pelos usuários conforme as características 

desejadas. A empresa que disponibiliza as informações no site deverá pagar uma taxa e 

descrever as características técnicas das ferramentas no portal. Essas descrições são gravadas 

em um banco de dados e poderão ser atualizadas conforme a empresa cadastrada achar 

conveniente.  No outro caso, os critérios são baseados na experiência em relação à utilização, 

teste e avaliação de demonstrações de ferramentas de autoria atribuídas à entidade que 

disponibiliza o serviço.  

 

3.4 TRABALHO 4 - Las Herramientas de Autor en el Proceso de 

Producción de Cursos en Formato Digital 
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Neste artigo publicado pelo Instituto Superior Mineiro de Moa e Instituto Superior 

Politécnico, José Antonio Echeverría Montero et al. (2008) enfatiza a importância do uso das 

ferramentas de autoria no processo ensino e aprendizado. A utilização dessas ferramentas por 

professores para a construção de objetos de aprendizagem se faz necessário no atual contexto. 

A proposta realiza uma classificação das ferramentas de autoria existentes no mercado 

dividindo-a em cinco principais grupos: ferramentas de comunicação, ferramentas de 

armazenamento, ferramentas de criação de cursos, ferramentas de distribuição e gestão de 

cursos. Na proposta apresentada, são descritos os subitens que essas classificações possuem. 

Podem se destacar as ferramentas de vídeos, áudios, ferramentas de publicação, etc. 

 

3.5 TRABALHO 5 - Classificação de Objetos de Aprendizagem e Análise de 

Ferramentas de Autoria 

 

No trabalho desenvolvido por Battistela et al. (2009), denominado de Classificação de 

Objetos de Aprendizagem e Análise de Ferramentas de Autoria, é proposta uma classificação 

das ferramentas de autoria baseando-se nos seguintes itens: (i) grupos interativos, (ii) grupos 

não interativos. O primeiro grupo é denominado de objetos estáticos, onde não há de forma 

direta a interação do aluno. O segundo grupo é formado por objetos em que a interação com 

os alunos é fundamental. Essa interação poderá alterar o estado do objeto, promovendo novas 

maneiras de expor seu conteúdo e avaliar o aluno. Neste trabalho, é criado o subgrupo de 

ferramentas de autoria da Classificação Educacional. Neste subgrupo, as ferramentas são 

compostas de: tutoriais, programação, processador de texto, aplicativos, uso de multimídia e 

internet, simulação e modelagem, jogos.  

 

3.6 TRABALHO 6 - ADL- Instructional Capabilities team - Choosing 

Autoring Tools  

 

O artigo desenvolvido por Berking (2011) com apoio da ADL –Advance Distributed 

Learning Iniciative propõe um guia para escolha de ferramentas de autoria para 

desenvolvimento de objetos de aprendizagem. Esse guia leva ao usuário leigo a escolher suas 

ferramentas de desenvolvimento baseado em uma classificação e usabilidade dos diversos 

modelos que abrangem as ferramentas de autoria. O material apresenta uma gama de 

ferramentas de autoria disponíveis no mercado. Uma pesquisa realizada pela ADL comprova 
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que 76% das empresas e instituições que desenvolvem conteúdos e-learning utilizam mais de 

uma ferramenta de autoria para seu desenvolvimento e 39% ferramentas de autoria para 

projetos de e-learning. Realiza uma profunda classificação das ferramentas pelos aspectos 

técnicos e apresenta um guia de como escolhê-las para projetos e-learning. A classificação 

desse modelo servirá de guia para a dissertação proposta. 

 

3.7 TRABALHO 7 - The Osel Taxonomy for the Classification of Learning 

Objects 

 

O projeto OSEL está sendo desenvolvido pela Universidade de Bari e tem como 

objetivo criar um banco de dados de objetos de aprendizagem para compartilhamento entre 

alguns CLMS- Content Learning Managemente Systems, para estudo. Convergini et al. 

(2006) propõem uma  comparação dos objetos dispostos nesses bancos de dados. A 

organização dos Objetos de aprendizagem nos ambientes de gerenciamento levou a proposta 

de uma classificação dos objetos no contexto de busca e utilização, atendendo à necessidade 

de realizar uma taxonomia para a comunidade acadêmica.  

A taxonomia OSEL é baseada em duas importantes taxonomias, conhecida em todo o 

mundo. A primeira taxonomia, chamada de "Tipos Preliminares de Objetos de 

Aprendizagem", é classificada por Wiley (2000) em cinco tipos: (1) características Objetos de 

Aprendizagem, (2) fundamentos Objetos de Aprendizagem, (3) Objetos de Aprendizagem 

fechado, (4) Objetos de Aprendizagem aberto, (5) Apresentação Objetos de Aprendizagem. 

A segunda classificação denomina-se de a "Educação para a Taxonomia – Objetos de 

Aprendizagem proposto por Redeker (2003). Centra-se, sobretudo nos aspectos relacionados à 

didática: receptivo, internamente interativo, cooperativa. As duas taxonomias consideradas até 

agora são, respectivamente, com base nas relações entre os tipos e as características (o 

primeiro), e a interação com o usuário (o último). A taxonomia proposta realizou a junção 

dessas duas propostas de classificação de Objetos de Aprendizagem para realizar a taxonomia 

proposta.  

 

3.8 TRABALHO 8 - Learning Strategies and Learning Objects' structural 

Models: how to Classify them 
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No artigo publicado por Pedroni (2006) é proposta uma classificação taxonômica dos 

objetos de aprendizagem com uma classificação multidimensional que aborda diferentes 

modelos de objetos de aprendizagem dentro do contexto educacional. A proposta de uma 

taxonomia de objetos de aprendizado é defendida levando em consideração a transmissão de 

conteúdos que os diferentes tipos de objeto possuem. Aspectos qualitativos e quantitativos na 

transmissão de conteúdos são considerados na classificação proposta. 

 

3.9 TRABALHO 9 - Taxonomia Facetada Navegacional: Construção a 

partir de uma Matriz Categorial para Trabalhos Acadêmicos 

 

A dissertação de mestrado defendida por Maculan (2011) investigou o uso da 

taxonomia facetada como instrumento de organização da informação e possibilitou a 

consistência e padronização aos conteúdos informacionais de trabalhos acadêmicos. A 

pesquisa realizou um levantamento das informações relevantes sobre busca e recuperação dos 

trabalhos dos alunos de graduação, mestrado e doutorado da Universidade Federal de Minas 

Gerais, realizando uma navegação facetada para que essas informações pudessem ser 

recuperadas através de um site disponibilizado pela Universidade. Doravante, trouxe ao 

acadêmico uma nova forma de pesquisa e recuperação das informações.   

A relevância desse trabalho para a pesquisa apresentada é de fundamental importância, 

pois traz elementos que ajudarão na estruturação das informações coletadas sobre os aspectos 

técnicos das ferramentas de autoria.  Acredita-se que a base teórica deste trabalho pode ser 

utilizada para a construção de uma taxonomia facetada navegacional de ferramentas de 

autoria. 

 

3.10  TRABALHO 10 - Recomendações para Construção de taxonomia em 

Portais Corporativos 

 

Esse trabalho está relacionado à área da Ciência da Informação onde é proposta uma 

taxonomia como forma de gestão de conhecimento em portais corporativos. Segundo Vital 

(2007), autora da dissertação, a gestão do conhecimento nas organizações é processo que 

envolve a geração, a codificação, coordenação e transferência do conhecimento, e é 

imprescindível diante da competitividade da sociedade atual.  
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No nível organizacional, esse processo utiliza diferentes ferramentas, dentre as quais 

os portais corporativos, que surgem como uma forma de unificar informações por um único 

ponto de acesso, compartilhando conhecimentos e possibilitando seu desenvolvimento. 

Entretanto, para que um portal corporativo seja eficiente é necessária a criação de meios de 

acesso, busca e a publicação da informação por qualquer usuário cadastrado no portal. Nesse 

contexto de organização e recuperação da informação em ambientes corporativos, surgem os 

modelos de representação do conhecimento como instrumentos de apoio a esses processos. 

Entre eles está a taxonomia, questão central desta pesquisa.  

Para que uma taxonomia venha a ser utilizada plenamente, é importante que sua 

construção siga métodos precisos e objetivos. O conteúdo desta dissertação de mestrado 

auxiliará no desenvolvimento da proposta taxonômica, pois descreve métodos de busca e 

implementação de informações por meio de uma taxonomia. 

 

3.11 Análises comparativas 

 

A análise comparativa é realiza para descrever a contribuição do trabalho proposto, 

que visa à construção de uma taxonomia de ferramentas de autoria por meio de uma 

navegação facetada em um website. Os trabalhos analisados estão divididos em duas classes. 

A primeira classe relaciona trabalhos similares que propõem uma classificação das 

ferramentas de autoria. A segunda classe descreve a utilização das taxonomias como forma de 

organização do conhecimento utilizando ferramentas computacionais.  
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Quadro 02. Síntese dos Trabalhos que apresentam uma proposta de taxonomia Ferramentas de Autoria 

Referência Proposta de Classificação Vantagens Limitações 

TAYLOR (1980) 

Realiza uma classificação, dividindo os 

softwares em tutor, computador como 

ferramenta e tutelado. 

Apresenta uma aplicação das 

ferramentas no processo educacional. 

Aborda superficialmente as 

características técnicas das 

ferramentas utilizadas. 

Center for Learning & 

Performance Technologies 

Não realiza uma classificação, apenas propõe 

uma lista de Ferramentas. 

Apresenta uma lista de várias 

ferramentas possíveis de serem 

utilizadas. São listadas ferramentas 

mais pontuadas 

Não permite a navegação pelas 

ferramentas e não destaca os 

aspectos técnicos das ferramentas 

BRANDON-HALL. 

Comparação de Software de 

Autoria 

Realiza uma comparação entre as ferramentas 

de autoria. 

Os usuários participam  da comparação 

das ferramentas através da experiência 

dos participantes do portal. 

Não existe uma classificação e 

hierarquia das ferramentas por 

áreas. 

MONTERO et al. (2008) 
Propõe uma classificação das ferramentas de 

autoria pelo aspecto técnico. 

Divide as ferramentas de autoria em 

classe destacando suas diferenças 

técnicas na utilização. 

Não realiza uma classificação 

completa de todas as ferramentas. 

BATTISTELA et al. (2009) 
Realiza uma classificação das ferramentas de 

autoria pelo aspecto educacional. 

No aspecto pedagógico a divisão 

proposta orienta os professores quanto 

à aplicação das ferramentas utilizadas. 

Não realiza uma classificação 

técnica das ferramentas e a 

quantidade de ferramentas 

analisadas é insuficiente. 

BERKING (2011) 

Realiza uma classificação das ferramentas 

pelos aspectos técnicos, destacando as suas 

funcionalidades. 

Realiza uma pesquisa profunda das 

ferramentas e divide as classificações 

em vários aspectos técnicos. 

É utilizado somente como um guia, 

não podendo o usuário navegar 

pelas ferramentas descritas. 

CONVERGINI et al. (2006) 
Propõe uma taxonomia de objetos de 

aprendizagem. 

Aplicação da taxonomia em objetos de 

aprendizagem criados por ferramentas 

de autoria 

A taxonomia limita-se aos objetos 

criados e não enfatiza as 

ferramentas de autoria. 

PEDRONI (2006) 

 

 

Propõe uma taxonomia de objetos de 

aprendizagem. 

Realiza uma classificação pelos 

aspectos cognitivos do objeto. 

Realiza uma taxonomia 

multidimensional, focando apenas 

objetos de aprendizagem. 

Fonte: O Autor 
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Quadro 03. Síntese dos Trabalhos que apresentam a Utilização da taxonomia em Ambientes Computacionais 

Referência Descrição do trabalho Aplicação Contribuição 

 

MACULAN (2011) 

Apresenta uma taxonomia facetada 

navegacional como forma de busca por 

conteúdos de trabalhos acadêmicos da 

Universidade Federal de Minas Gerais. 

Aplicativo a ser implementado na 

Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações, onde os alunos 

pudessem recuperar informações por 

meio de uma navegação facetada. 

A proposta de criar um website 

tendo como base a taxonomia 

facetada possibilita a organização e 

o aprendizado do usuário que 

realiza a busca pela informação. 

VITAL (2007) 

Apresenta a utilização de uma taxonomia em 

portais corporativos como forma de 

potencializar a empresa e proporcionar a 

organização do conhecimento. 

Analisa as metodologias de elaboração 

de taxonomias disponíveis na 

literatura com o objetivo de propor 

recomendações na sua composição. 

A proposta mostra os passos para 

construção de uma proposta 

taxonômica. 
 

Fonte: O Autor
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3.12 CONSIDERAÇÕES 

 

Neste capítulo, são considerados os principais trabalhos que tratam da classificação 

das ferramentas de autoria em seus mais variados aspectos, e as aplicações das taxonomias no 

contexto computacional e suas formas de construção. Na análise comparativa, foi realizada a 

divisão em duas classes: a primeira classe relaciona os trabalhos que propõem uma 

classificação das ferramentas de autoria e a segunda aborda as aplicações taxonômicas como 

forma de organização e recuperação das informações. 

Na primeira classe de trabalhos considerados, destacam-se algumas tentativas de 

classificação das ferramentas de autoria ou de softwares educacionais. Em sua maior parte, é 

destacado o papel desses softwares como ferramentas educacionais e sua classificação é 

realizada tendo esse viés.  

A evolução rápida da educação a distância proporcionou uma quantidade de software 

de autoria com os mais diversos tipos de aplicações, mas o objetivo central dessas ferramentas 

é servir de apoio como ferramentas educacionais. Para que esse processo ocorra, o professor 

tem seu papel fundamental dentro do contexto da criação desses objetos de aprendizagem.  

As classificações dessas ferramentas, pelo aspecto técnico, proporcionarão ao 

professor uma visão dos diversos tipos de ferramentas e sua aplicação no contexto 

educacional e na construção de conteúdos e-learning. Dentro dos trabalhos analisados,  

Berking (2011) classifica as ferramentas de autoria pelo aspecto técnico, mas não propõe uma 

taxonomia onde o usuário poderá ter uma visão das potencialidades técnicas das ferramentas 

de autoria. Outro aspecto importante não abordado está ligado à reutilização dos objetos de 

aprendizagem criados. A taxonomia proposta por este trabalho enfatizará esse aspecto 

importante, pois se um objeto criado não for utilizado em várias plataformas e contextos, não 

poderá ser reaproveitado por outras comunidades.  

Os trabalhos realizados por Taylor (1980), Pedroni (2006), Batistella (2009), 

descrevem ou classificam as ferramentas pelos aspectos pedagógicos e sua aplicação no 

contexto educacional dando uma visão de como as ferramentas podem auxiliar no processo 

ensino/aprendizagem. Para descrever a aplicação de uma ferramenta de autoria no contexto 

educacional faz-se necessário conhecer seus aspectos técnicos para enquadrá-la na abordagem 

pedagógica proposta. Os trabalhos desenvolvidos por (Convergini et al.  (2006) e Pedroni 

(2006) realizam uma classificação dos Objetos de Aprendizagem . A aplicação desses objetos 
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no contexto educacional é o foco da taxonomia proposta por esses autores, dando ênfase aos 

aspectos cognitivos desses objetos.  

A aplicação dessa taxonomia serve como modelo de construção do trabalho, pois seus 

estudos servem de base para a proposta. Os trabalhos desenvolvidos por Center for Learning 

& Performance Technologies e  Brandon-Hall, utilizam ferramentas computacionais como 

sites para listar informações sobre ferramentas de autoria. As opiniões dos usuários servem 

para descrever as melhores ferramentas de desenvolvimento que ganharam destaque no ano. 

Na proposta desse tipo de divulgação ou guia não estão inclusos uma organização 

hierarquizada dessas ferramentas, deixando relevantes no portal somente as ferramentas de 

destaque.  

A importância de incluir os trabalhos desenvolvidos na área da Ciência da Informação 

na pesquisa deste trabalho é de fundamental importância, pois irá contribuir para a 

organização e controle dos termos técnicos utilizados nas configurações das ferramentas de 

autoria. Os trabalhos relacionados descritos em Vital (2007), Maculan (2011), Aganette 

(2010), aplicam técnicas utilizadas nas áreas das ciências da informação como forma de 

resolver problemas relacionados à organização de uma determinada área de conhecimento. Na 

dissertação de Mestrado proposto por Aganette (2010), é realizada uma busca na literatura 

sobre as diversas formas de construção de taxonomias como técnicas de realização de 

vocabulários controlados. Nesse trabalho, são descritos os principais métodos de 

desenvolvimento de taxonomia, destacando-se o princípio de Campos e Gomes como técnica 

de elaboração de taxonomias facetadas. 

No trabalho de dissertação desenvolvido por Vital (2010) consta uma proposta de 

recomendações para construção de taxonomia em portais corporativos. O trabalho enfatiza o 

uso das técnicas de taxonomia para criação de portais mais dinâmicos e principalmente a 

organização do conhecimento dentro desses portais. Essa contribuição para a dissertação 

proposta de taxonomia de ferramentas de autoria tem fundamental importância por apresentar 

um portal ou website como forma de navegação de uma taxonomia de ferramentas de autoria. 

O trabalho de Maculan (2011) realiza a aplicação de uma taxonomia facetada na 

solução de busca e recuperação da informação no banco de teses e dissertações, na 

Universidade Federal de Minas Gerais.   Esse trabalho demonstra na prática a utilização de 

todas as técnicas de desenvolvimento de uma taxonomia e controle de vocabulários na 

organização das informações e técnicas de taxonomia facetada navegacional em web sites. O 

trabalho realizado traz contribuições significativas, pois demonstram, na prática, os conceitos 



65 

 

 

de taxonomias facetadas navegacionais como forma de ensinar os usuários na busca por  

informações e, através dessa busca, aprender sobre a área de conhecimento pesquisada. 

Nesta proposta de dissertação de mestrado, o objetivo é utilizar técnicas da ciência da 

informação por meio de taxonomias facetadas navegacionais como forma de organização das 

ferramentas de autoria para busca e recuperação das informações. A organização das 

ferramentas de autoria proposta tem como objetivo o caráter técnico para auxiliar professores 

e profissionais ligados à área de desenvolvimento de conteúdos e-learning na escolha de 

ferramentas que se ajustem às suas necessidades de desenvolvimento. 
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4. DESENVOLVIMENTO 

 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizado o método disponível no site da 

Biblioteconomia Informação & Tecnologia da Informação (BITI), sobre desenvolvimento de 

taxonomia, denominado Princípios de Campos, Gomes e Motta (2004), que orienta passos de 

como classificar os itens que farão parte da taxonomia de ferramentas de autoria. Os métodos 

propostos pelos princípios de Campos, Motta e Gomes estão em conformidade como a norma 

internacional ANSI/NISO Z39.19 que recomenda o uso de categorização para a criação de 

vocabulários controlados tais como as taxonomias. A taxonomia construída tem embasamento 

na teoria da análise facetada, que tem por base o trabalho de Ranganathan e os estudos 

realizados pelo Classification Research Group – CRG, na Inglaterra. Antes da escolha deste 

método foram avaliadas outras possibilidades descritas na literatura levando em consideração 

premissas como: utilização de modelos computacional, conformidade com a norma, 

possibilidade de ampliação da taxonomia, facilidade de implementação, suporte a taxonomia 

facetada navegacional.  Dos modelos encontrados pode-se destacar 11 modelos que foram 

avaliados para o desenvolvimento da taxonomia.  Os modelos selecionados e avaliados foram: 

1. Princípios de Campos e Gomes (CAMPOS, M. L. A.; GOMES, H. E, 2008);  

2. Método de Jabala (JABALA, M. V., 2004);  

3. Fases de Graef, J. L. (GRAEF, J. L., 2001); 

4. Práticas de Vital e Café (VITAL, L. P.; CAFÉ, L. M. A., 2007); 

5. Processo de Desenvolvimento da Delphi Group (DELPHI GROUP, 2002); 

6. Metodologia de Yamaoka (YAMAOKA, E.J, 2005); 

7. Práticas de Morante (MORANTE, M., 2003); 

8. Metodologia da Earley and Associates (EARLEY AND ASSOCIATES); 

9. Modelo de Kremer; Kolbe e Brenner (KREMER, S.; KOLBE, L. M.; 

BRENNER, W. (2005). 

10. Criação de Woods (WOODS, E. 2004); 

11. Desenvolvimento de Dutra e Busch (DUTRA, JAYNE; BUSCH, JOSEPH, 

                      (2003) 

A apresentação dos principais modelos descritos foi encontrado na dissertação de 

mestrado intitulada Taxonomia Corporativa – ―Um Estudo Sobre Definições e Etapas de 

Construção Fundamentada na Literatura Publicada‖ discorre sobre os 11 tipos de metodologia 
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encontrados na literatura para construção de taxonomias e tesauros. Cada metodologia 

apresentada tem como objetivo propor o andamento para a construção de taxonomias e 

tesauros.  

Nas próximas seções serão descritas as etapas da construção da taxonomia em facetas, 

que irá dar apoio à criação de materiais didáticos digitais, a saber: (1) fase de planejamento; 

(2) levantamento do vocabulário; (3) organização dos conceitos; (4) apresentação final, 

apresentando a construção dos termos e facetas com as ferramentas de autoria; e (5) 

resultados, análise e validação da taxonomia. 

 

4.1 Fase de Planejamento  

 

A metodologia proposta por Campos, Gomes e Motta (2004) tem início com a Fase de 

Planejamento, que é composta das etapas que deverão ser seguidas antes do início da 

construção da Taxonomia: (a) delimitação da área, (b) definição do público alvo, (c) 

classificação, (d) levantamento das fontes, (e) forma de apresentação, (f) período de 

atualização, (g) divulgação, (h) seleção do software e (i) manutenção.  

(a) Delimitação da área: 

Ferramentas de Autoria ou Software Educacional que fazem parte do processo de 

construção de Objetos de Aprendizagem, e com aplicações na área educacional.  

(b) Definição do público alvo: 

Profissionais envolvidos no desenvolvimento de materiais didáticos digitais e/ou de 

Objetos de Aprendizagem para as áreas de educação a distância (formato E-Learning), 

instituições de ensino e universidades corporativas. 

(c) Classificação 

É necessário proceder a uma classificação prévia para delimitar o alcance de atuação 

da taxonomia criada. Para isso, utiliza-se a metodologia desenvolvida por Ranganathan, em 

conformidade com a norma internacional ANSI/NISO Z39.19, visando determinar, de forma 

dedutiva, as classes (facetas) de maior abrangência dentro da área já delimitada acima, assim 

como definir os termos para compor a taxonomia. 

A aplicação dessa metodologia, que se inicia com a determinação de cinco categorias 

fundamentais PMEET (Personalidade, Matéria, Energia, Espaço e Tempo), deu origem às 

seguintes descrições: 

1) Personalidade: entendida como: objetos, abstrações, fatos, conjuntos de coisas.  



68 

 

 

 

Quadro 04. PMEST - Itens Personalidades 

Personalidade 

Nome Ferramentas Mídia e Redes Sociais 

Descrição Ferramentas de Blogs 

Tipo de Ferramenta de Autoria Ferramentas de Conversão 

Conformidade com Padrões Ferramentas. Conversão de Áudio 

Exige Conhecimento em Programação Ferramentas Conversão Power Point 

Modalidade de Licença Ferramentas Conversão de Vídeo 

Sistema Operacional Empacotadoras 

Ferramentas Auxiliares Ferramentas  Gerenciamento Conteúdos 

Ferramentas Avaliativas Ferramentas  Jogos 

Ferramentas Cognitivas Ferramentas de Desenvolvimento de Conteúdos 

Ferramentas Colaborativas Ferramentas de Animação 

Ferramentas de  Comunicação Ferramentas de Apresentação 

Ferramentas de Edição de Conteúdos Ferramentas de Áudio 

Ferramentas de Rapid Learning Ferramentas de Edição de áudio 

Suíte de Ferramentas Ferramentas Gráficas 

Ferramentas de  Multimídia Ferramentas. 3d/2d 

Ferramentas. Edição de Imagens Ferramentas de Captura 

Ferramentas. Simuladoras Ferramentas. Edição de Vídeo 

Ferramentas de Vídeo Ferramentas Gratuitas 

Fonte: O Autor  

 

 

Os termos propostos no quadro 04 representam um conjunto de informações sobre 

classificação das ferramentas de autoria. Na categoria Personalidade foram inseridos os 

termos representativos do universo de objetos da área delimitada, considerados como facetas 

primárias, pois descreve os principais itens que fazem parte da taxonomia. Os nomes de cada 

software encontrado, bem como sua localização, foram adicionados no Anexo  deste trabalho. 

2) Matéria: Na proposta de Ranganathan, a matéria é composta por dois itens 

principais: material e propriedade. O material informa de que são feitas as coisas e a 

propriedade engloba seus elementos constitutivos, estrutura, e forma. Inclui tanto 

propriedades materiais quanto abstratas, como, por exemplo: madeira que constitui uma mesa, 

assim como sua forma e sua cor (MAYA, 2009). Ao analisar o universo das ferramentas 

pesquisadas destacam- se como matéria os seguintes elementos: 

 

Quadro 05. PMEST - Itens Matérias  
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Matéria 

AICC 

Commom Cartridge 

Scorm 1.2 

Scorm 2004 

Proprietária 

Demo 

Freeware 

Shareware 

OpenSource 

Gratuita 

IMS 

Fonte: O Autor  

 

3) Energia: pode ser entendida como a ação entre uma espécie ou outra, ocorrendo 

entre toda espécie de entidades inanimadas, animadas, conceituais e até intuitivas, como, por 

exemplo, através das seguintes facetas: problema, método, processo, operação, técnica.  

 

Quadro 06. PMEST - Itens Energia 

Energia 

MultiPlataforma 

Mobile 

Web 

Baixar 

WebSite 

Downloads 

Acessar 

Sim/Não 

Fonte: O Autor  

 

4) Espaço: local onde serão executadas as ações ou o campo de amostragem do tema 

pesquisado.  

 

Quadro 07. PMEST - Itens Espaço 

Espaço 

Software Desktop 

Software Web 

Smartphones 

Android 

Sistema Operacional 
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Linux 

Solaris 

Não especificado 

Tablets 

Microsoft PowerPoint 

Editor de Texto 

Windows 

MacOs 

Fonte: O Autor  

 

5) Tempo: nos termos pesquisados para as ferramentas de autoria não foram 

encontrados itens que fizessem parte desta categoria.  

(d) Levantamento das Fontes:  

 

Como fontes para esse levantamento foram utilizadas os sites de busca Web, e 

disponíveis entre janeiro de 1990 e dezembro de 2011. Foram utilizadas as principais 

ferramentas de busca encontradas na Web, buscando-se, com isso, efetuar uma busca mais 

exaustiva e o mais abrangente possível. Nesse intuito, buscou-se todos os artigos brasileiros, 

publicados em português, que abordassem as Ferramentas de Autoria ou Softwares 

Educacionais disponíveis na internet. 

Para a obtenção e seleção das publicações foram utilizados dois argumentos de 

pesquisa. Esse parâmetro é devido a uma limitação no campo de busca do Google que aceita 

no máximo 32 palavras: 

1) O primeiro argumento de pesquisa utilizado foi: ("ferramentas de autoria" and 

"ferramenta autoria") OR ("software educação" OR "software educativo") and ("ferramenta de 

ensino" OR objeto OR aprendizagem) AND (―objeto de aprendizagem‖ OR ―ferramenta 

objeto de aprendizagem‖ OR ―software educacional‖ OR ―objetos de aprendizagem‖ OR 

―ferramenta professor‖ OR ―desenvolvimento material didático‖) OR (―avaliação software 

autoria‖). Este argumento de pesquisa retornou 1.870 resultados, destes resultados foram 

avaliados os 100 primeiros dados.  

2) O segundo argumento de pesquisa utilizado foi incluir sites especializados que 

disponibilizam e divulgam software gratuito e proprietários.  

Após a obtenção e seleção das ferramentas, foram realizadas as extrações dos dados 

sobre aspectos técnicos, tais como: nome do software, características técnicas das ferramentas 
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de autoria, classificação, descrição e termos técnicos. O número de ferramentas elencadas 

nesse levantamento perfaz o total de 450 ferramentas. 

(e) Forma de apresentação:  

A proposta desta dissertação é apresentar as ferramentas de autoria e suas propriedades 

técnicas na forma de uma taxonomia facetada navegacional.  

(f) Período de atualização:  

A proposta é a de que o produto desenvolvido neste trabalho seja atualizado 

permanentemente pelo seu criador.  

(g) Divulgação:  

A divulgação será realizada por meio de comunicação digital aos profissionais 

indicados no item ―público alvo‖.  

(h) Seleção do software:  

Segundo a metodologia princípio Campos e Gomes (2008), a construção de uma 

taxonomia requer apoio de um software para que sua implantação seja possível, seja para a 

sua elaboração ou para a consulta on-line.  

 

 (i) Manutenção:  

Periodicamente a taxonomia será atualizada a partir da inclusão de novos termos e/ou 

cadastro de novos softwares. 

 

4.2 Levantamento do vocabulário  

 

Segundo Campos, Gomes e Motta (2004), após a fase do planejamento, o 

levantamento do vocabulário (da terminologia) a ser organizado/estruturado é a primeira 

atividade na elaboração de uma taxonomia. Os termos utilizados na proposta deste trabalho 

foram desenvolvidos utilizando as recomendações da norma internacional ANSI/NISO 

Z39.19. Os dados extraídos, que fazem parte da taxonomia, foram descritos na revisão 

sistemática que procurou as seguintes informações para o levantamento da terminologia: (a) 

características técnicas das ferramentas de autoria; (b) classificação das ferramentas; e (c) 

termos técnicos que as identificam. 
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4.3 Organizações dos Conceitos  

 

De forma geral, o vocabulário reúne palavras e grupos de palavras, mas o que será 

organizado são os conceitos,  que são designados por termos representativos. Essa 

organização consiste em estabelecer: os conceitos e as relações. As relações são definidas 

como unidade do conhecimento, que é constituído por características que refletem as 

propriedades significativas mais relevantes, que são atribuídas a um objeto ou a uma classe de 

objetos, e expressas por termos que designam um conceito de especialidade (ISO 704). A 

relação entre conceitos utilizada foi a relação lógica, que produziu uma hierarquia de termos, 

em facetas. 

O exercício de organização dos conceitos foi feito e refeito até que se chegou a uma 

solução definitiva. As tabelas criadas abaixo mostram as classificações propostas para cada 

ferramenta pesquisada, mostrando as facetas principais que fazem parte da taxonomia. 

 

Ferramentas Avaliativas: permitem criar um banco de questões, tipos de questões 

verdadeiro/falso, múltiplas escolhas, para serem utilizadas em objetos de aprendizagem 

educacional. 

 

Quadro 08 – Classificação das Ferramentas Avaliativas 

Ferramentas Avaliativas 

Quandary QuestGarden By Heart 

ProProfs Qedoc QuizForce 

Examengine Questiontools Hot Potatoes 

EasyTestMaker QuestionMark WebQuiz XP 

Iquizmaker Quiz-builder Avancert 

HotPotatoes Questionwriter Xical 

Examprofessor Quizrevolution Respondus 

ClassMarker QuizFaber Quizstar 

 Fonte: O Autor 

 

Ferramentas Cognitivas: para o desenvolvimento de competências e reflexões, numa 

perspectiva construtivista, principalmente as para construção de mapas mentais. 

 

 

Quadro 09 – Classificação das Ferramentas Cognitivas 
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Ferramentas Cognitivas 

TouchMind DeepMehta iMindMap 

MindMapr View Your Mind Mindjet for Android 

Argunet FreeMind Scholar Thinking Space 

Inspiration Mind42 IMindMap 

Blumind Mind Map 3D Topicscape Pro 

Creately Desktop Popplet Diagramly 

FreeMind MindMeister Bubbl 

Mindjet- M.Manager Mindomo Flo 

Fonte: O Autor 

 

Ferramentas Colaborativas: produção de conteúdos com grupos de pessoas, por meio 

de fóruns e projetos. 

 

Quadro 10 – Classificação das Ferramentas Colaborativas 

Ferramentas Colaborativas 

Collaborize Classrom Voicethread LCDS 

ConnectYard Authoronpodium CampiFire 

Toolwire MyUduntu CollegeRuled 

LAMS Luminosity CourseAvenue 

GoogleDocs OfficeZilla Mzingacustcare 

Zentation .LRN Ilias 

Mindflash CodeBaby Listphile 

QuickLessons Suddenlysmart Rapidel 

Ipresentonline Voicethread EasyGenerator 

Fonte: O Autor 

 

Ferramentas de Comunicação: comunicação entre interlocutores, principalmente  web-

conferência, videoconferência, chats, blogs, entre outras. 

 

Quadro 11 – Classificação das Ferramentas Comunicação 

Ferramentas de Comunicação 

llbox Video Chat Rounds 

Yackpack Chat.zoho 

Verishow Skype 

EVCSoft 99Chtas 

WebConferece-IET AddonChat 

Adobe Conect Groupboard 
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Logitech Vid HD Huminity 

Festoon iVisit Presenter 

Fonte: O Autor 

 

Ferramentas de Mídias Sociais: consideradas essenciais dentro do contexto 

educacional, pois permite a comunicação através de vários meios, criando grupos e fóruns.   

 

Quadro 12 – Classificação de Comunicação Mídias Sociais 

Ferramentas de Comunicação  - Mídias Sociais 

Google+ LinkEdin Twiter 

MySpace Power.Com Facebook 

Fonte: O Autor 

 

Ferramentas de Conversão Áudio: para realizar diversos tipos de conversão de áudio 

para a edição de som, que envolve a combinação de diálogos, efeitos sonoros e música em 

uma mixagem final.  

 

Quadro 13 – Classificação das Ferramentas Conversão de Áudio 

Ferramentas de Conversão de Áudio 

Lame Extractor MakeItMP3 

Cdex Efficient WMA MP3 VidToMP3 

FreeRip Switch Sound Format Convert Audio Online 

winLAME TalkTyper Ze Converter 

Video MP3 Soundkonverter Free WMA to MP3 Converter 

Switch Audio File SnoSH Sox 

Fonte: O Autor 

 

Ferramentas de Conversão PowerPoint: é a mais conhecida para apresentações, por ser 

de muito fácil utilização, permitindo a realização de conversões em outros formatos E-

learning. 

 

Quadro 14 – Classificação das Ferramentas – Conversão PowerPoint 

Conversão PowerPoint 

PowerFlashPoint Acoolsoft PPT2Video iSpring Free 

VeryPDF PowerPoint Author Point ppt-to-video-pro 

PowerPoint Slide Show Converter RELOAD PowerPoint Slide Show 

Presentation to Video Converter Ultra Video To Flash Converter PowerPoint to Flash 
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Xilisoft PowerPoinT Speechi Lite Coral Presenter 

Helius Apresentation PowerPoint to Flash 
Movavi PowerPoint to 

Video Converter 

Fonte: O Autor 

 

Ferramentas de Conversão de Vídeos: encontram-se no mercado diversos tipos de 

arquivos de vídeos, que funcionam em vários tipos de plataforma, para a conversão de alguns 

formatos. 

 

Quadro 15 – Classificação das Ferramentas Conversão de Vídeo  

Ferramentas de Conversão de Vídeo 

Convert Files TubGet Flash-SWF to AVI/Gif Converter 

Flvix ConvertVideotoAudio Top Flash to Video 

Free Audio to Flash iConvertX Video to Flash Batch Converter 

GIF to Flash Converter Veo Video Converter SnowFox Video to Converter 

Xenra ConvertVideotoAudio Video2Flash 

Convert Files Evon Plato Vídeo Converter 

Fonte: O Autor 

 

Ferramentas Empacotadoras: de conversão de padrões adotados, para que os 

conteúdos didáticos digitais possam ser reutilizados dentro do contexto educacional e 

ferramentas de LMS – Learning Manegment System, em conformidade com os padrões 

utilizados por estas ferramentas.  

 

Quadro 16 – Classificação das Ferramentas Empacotadoras 

Ferramentas Empacotadoras 

Frameworker for SCORM 

ScormSoft 

EduWorks 

SCORM Driver 

SCORM Developers Toolkit 

Fonte: O Autor 

 

Ferramentas de Gerenciamento de Conteúdos: realizam o gerenciamento e 

armazenamento de cursos e materiais didáticos desenvolvidos. 

  

Quadro 17 – Classificação das Ferramentas de LMS 
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Ferramentas de LMS 

Dokeos LectureShare Chamilo 

Zenaminer Any - LMS SoftChalk 

Elemento k Knowledge Hub Atlantic-Link Moodle 

Docebo Ecollege Alphastudy 

Impression Atutor Kaplan Tecnologia 

Multi-Aprendizagem Absorver LMS LMS Acord 

Darskade LMS BrainHoney Adobe Connect para eLearning 

Elms Open Lompad Curso Manager 

Manhali Trainingstudio Atutor 

Epathlearning Blackboard Ilias 

Accord LMS Efrontlearning Desire2Learn 

Fonte: O Autor 

 

 

Ferramentas de Jogos: para o desenvolvimento da criatividade por meio de jogos. 

 

Quadro 18 – Classificação das Ferramentas de Jogos 

Ferramentas  de Jogos 

W2l Dino Trilogy EAB 

ClassTools Jogo da Memória Picture Me Dinosauro 

E-learning for kids e-Adventure Childsplay 

Fonte: O Autor 

 

Ferramentas de Apresentação: que possuem características para criação de conteúdos 

para apresentação, possibilitando um apoio para a criação de aulas e palestras. 

 

Quadro 19 – Classificação das Ferramentas de Apresentação 

Ferramentas de Apresentação 

Adobe Captivate 6 Prezi 

Slide Effect Powershow 

CU3OX Slide Show 

SlideShare Ultraslideshow Flash 

AuthorStream Autostitch 

SpeakerDeck SlideRocket 

PowerPoint Adobe Authorware 

Amara Flash Slides Wink Windows 

Fonte: O Autor 
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Ferramentas de Edição de Conteúdos: que possibilitam editar e criar conteúdos 

didáticos digitais e transformá-los em formatos online. A interface e recursos permitem um 

rápido desenvolvimento de conteúdos sem necessidade de conhecimentos avançados de 

programação. 

 

Quadro 20 – Classificação das Ferramentas de Edição de Conteúdos 

Ferramentas de Edição de Conteúdos 

Google Sites PHP 

.Jimdo Anywhere 

FireBug WordForce 

FormatPixel Sothink HTML Editor 

OpenOffice Namo WebEditor 

KompoZer RapidWeaver 

jsFiddle Mozilla Thimble 

KompoZer 1st Simple HTML Editor 

Nvu ColdFusion 

Wimba Evoca 

Texty TaterEdit 

Editplus Form2Go 

ACEHTML Pró Alleycode HTML Editor 

Coderun Real-time HTML Editor 

Fonte: O Autor 

 

Ferramentas Rapid-Learning: possuem características de desenvolvimento rápido de 

conteúdos didáticos digitais. Sua interface permite o desenvolvimento de edição, animação, 

áudio, vídeo, geralmente permitindo a integração com diversos tipos de aplicações como: 

PowerPoint, Word, Excel, entre outros. 

 

Quadro 21 – Classificação das Ferramentas Rapid Learning 

Ferramentas Rapid Learning 

Seminar WBTExpress Enterprise 

Luminosity Elab 

Lecturnity Rapid Intake 

Learnbubble Expert Autor 

iSpring Advanced Scorm Editor 

Inovae FlyPaper 

Hot Lava Microsoft Expresso 
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Flypaper para eLerning Flash Course Devemloper 

Flexauthoring e-doceo 

Flash Demo Builder e-Learning Author 

EduWiz Elicitus 

CourseBuilder Adobe Authorware 

Flash Professional Adobe Captivate 

Softchalk Course Label 

ToolBook Delta Builder 

Smart Builder Composica 

Sameshow Articulate 

Wondershare Suíte Composica 

ViewletCam Flex 

Fonte: O Autor 

 

Suíte de Ferramentas: disponibilizam kits de ferramentas como: áudio, vídeo, quizz, 

animações, edição, que fornecem soluções completas para o desenvolvimento de Objetos de 

aprendizagem. 

 

Quadro 22 – Classificação das Ferramentas – Suíte de Ferramentas 

Suíte de Ferramentas 

Vidizmo THESIS 

ViewLetBuilder Easyprof 

Autoria Outstart Advanced eLearning 

Autoria Scate Ignite CourseBuilder 

Autoring Editor ContentGenerator 

Constructor Compendle 

Courselab STT Trainer 

Winba MOS Technos 

Vidizmo ClickClass 

Multimédia Learning Claroline 

Xerte Dokeos 

Lectora ProSuite Cobent 

Turbo Demo Compendle 

Fonte: O Autor 

 

Ferramentas de Áudio: trabalham com edição e formatação de áudios para projetos 

educacionais. 
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Quadro 23 – Classificação das Ferramentas – Áudio  

Ferramentas de Áudio 

Kwave TwistedWave Online Melody 

Audour Musicshake Jokosher 

Ispeech orDrumBox AnvilStudio 

Huffduffer Music Editor Free Free MP3 Cutter 

Easypodcast Audioblast Mixcraft 

Wavosaur Ardour MegaMind Recorder 

GoldWave Gui-Pro Adobe Audition 

Slice Audio KISS Wave MP3 Edit Audible 

OrDrumBox Free Audio Editor Noteflight 

Audacity FirstClass Wavbreaker 

Mp3mymp3 Podium Odiogo 

Pinnacle Yakitome Cool Record Edit Pro 

TwistedWave Online StudioRack Free MP3 Cutter 

Fonte: O Autor 

 

Ferramentas de captura: permitem realizar diversos tipos de captura de telas na área de 

trabalho do computador, permitindo treinamento em software e aplicativos e cursos no 

formato online. 

 

Quadro 24 – Classificação das Ferramentas – Captura de Vídeo  

Ferramentas de Captura 

Capturar Assintant Screenpresso TinyGrab 

Click & Share It ScreenHunter Flash Video Studio 

WebSnaPr Skitch Clip2Net 

CaptureWizPro ScreenDash Wink 

Greenshot SnapIt FastStoneCapture 

Jing Voila ACA Capture Pro 

Fonte: O Autor 

 

Ferramentas de Edição de Vídeo: permite editar, personalizar vídeos, editar cenas, 

adicionar trilhas sonoras e efeitos, podem ser mais fáceis com os diversos programas de 

edição de vídeo nesta seção. 

 

Quadro 25 – Classificação das Ferramentas – Edição de Vídeos 

Ferramentas de Edição de Vídeos 
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Adobe Premiere Adobe After Effects Wondershare 

MOVAVI VideoSuite ALLPlayer Video Edit Master 

ProShow Producer Magix Movie Edit Pro FileLab Video Edit 

Windows Movie Maker VideoReDo Plus OpenShot 

Avidemux PhotoMotr YouTube Remixer 

Pinnacle Studio KDEnlive Avidemux 

Movie Editor Whiz Cellsea VoiceThread 

Kaltura JayCut FixMymovie 

Fonte: O Autor 

 

Ferramentas 2D/3D: para o desenvolvimento de materiais em duas ou três dimensões, 

utilizando linguagem de programação para criação de maquetes, jogos e simuladores. 

 

Quadro 26 – Classificação das Ferramentas – 2D/3D 

Ferramentas 2D/3D 

Blender Unity3d CodeBaby 

Second Life Truevision3d Garage Games 

Vastpark RapitVit Game Studio 3D 

Fonte: O Autor 

 

Ferramentas de Edição de Imagem: para o processo de corte e montagem de imagens 

em movimento captadas por meio eletrônico, em vídeo, e registradas de forma analógica ou 

digital, usadas para a edição de imagem para projetos educacionais. 

 

Quadro 27 – Classificação das Ferramentas – Edição de Imagem 

Ferramentas  de Edição de Imagem 

Corel VideoStudio 

Graphviz 

Ashampoo Photo 

Xara Xtreme 

Animoto 

GimPhoto 

Imagelys Picture 

InstaWallpaper 

PicEdit 

Pixlr Express 

CinePaint 
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Gimp 

Intaglio 

GIMPShop 

GNU Paint 2 

KolourPaint 

Cinelerra 

Fonte: O Autor 

 

Ferramentas de Simulação: para simular diversos tipos de situações educacionais no 

modo digital, situação encontrada em áreas como a física, química e engenharia, por exemplo. 

 

Quadro 28 – Classificação das Ferramentas - Simulação 

Ferramentas de Simulação 

JeL SIM Edson LinCity-NG 

SimQuest Newton JeLSIM Builder 

Netlogo Tina Multisim 

Gebra Jelsim Logisim 

Fonte: O Autor 

 

Padrão de Conformidade: órgãos que trabalham no desenvolvimento de padrões de 

Objetos de Aprendizagem. 

Quadro 29 – Classificação Técnica – Padrão de Conformidade 

Padrão de Conformidade 

AICC Commom Cartridge Scorm 2004 

Scorm 1.2 IMS Não Especificado 

Fonte: O Autor 

 

Conhecimento em Programação: permite selecionar opções : com ou sem experiência . 

 

Quadro 30 – Classificação Técnica – Conhecimento em Programação 

Conhecimento em Programação 

Sim Não 

Fonte: O Autor 

 

Modalidade de Licença: permite selecionar opções de acordo com a licença, o que é 

uma vantagem para quem escolhe ferramentas de autoria: ferramentas gratuitas, dentro de 

suas especificações, e ferramentas  proprietárias (pagas). 
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Quadro 31 – Classificação Técnica – Modalidade de Licença 

Modalidade de Licença 

Freeware Gratuita Proprietária 

Shareware OpenSource Demo 

Fonte: O Autor 

Sistema Operacional: visualizar diversos sistemas operacionais disponíveis.  

 

Quadro 32 – Classificação Técnica – Sistema Operacional 

Sistema Operacional 

Windows Android Solaris 

Linux MacOs Não especificado 

Fonte: O Autor 

 

Plataforma Alvo: indica a plataforma, a base, onde o sistema operacional trabalha com 

seus diversos programas e aplicativos: Desktop,Web, Mobile.  

Quadro 33 – Classificação Técnica – Plataforma Alvo 

Plataforma Alvo 

Desktop 

Web 

Mobile 

Não especificado 

Fonte: O Autor 

 

4.4 Apresentação final: construção dos termos e facetas - ferramentas de 

autoria 

 

Para a construção da taxonomia proposta foram utilizados termos nas línguas 

portuguesa e inglesa, uma vez que na terminologia recorrentemente usada pelos usuários, na 

área delimitada neste trabalho, incluem-se, na maioria das vezes, características técnicas no 

idioma inglês. A proposta de mesclar vocabulários da língua portuguesa e inglesa encontra 

apoio nos itens da norma internacional ANSI/NISO Z39.19, item 5.3.5, que trata da seleção 

de termos. A norma recomenda que o processo de seleção de termos para criação de 

vocabulários controlados envolve consultar diversas fontes, levando em consideração os 

critérios: da linguagem natural usada para descrever objetos de conteúdo, a linguagem dos 

usuários, as necessidades e as prioridades da organização.  
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As quantidades de facetas derivadas variam de assunto para assunto, e dependerá das 

necessidades do público alvo, que estará utilizando a taxonomia proposta. Pode-se definir a 

taxonomia criada como sendo uma lista de termos que mantêm entre si as mesmas amplas 

relações com a classe que lhes deu origem. Faceta não é, portanto, uma única subclasse, mas 

um conjunto delas, e cada termo dentro de uma faceta é chamado de foco isolado.  

Podem ser sintetizados em duas principais classes: (1) facetas da classificação da 

taxonomia de ferramentas de autoria e (2) facetas de especificações técnicas das ferramentas 

de autoria. 

(1) Facetas (Classificação ferramentas de Autoria): as principais facetas, conforme 

levantamento realizado, são descritas como: ferramentas de desenvolvimento de conteúdos, 

ferramentas rapidlearning, suíte de ferramentas, ferramentas de edição de conteúdos, 

ferramentas de animação, ferramentas de apresentação, ferramentas multimídia, ferramentas 

de áudio, ferramentas gráficas, ferramentas de vídeo, ferramentas 2D/3D , ferramentas de 

edição de imagens, ferramentas de simulação, ferramentas de captura , ferramentas de edição, 

ferramentas auxiliares, ferramentas avaliativas, ferramentas cognitivas, ferramentas 

colaborativas, ferramentas de comunicação, ferramentas de conversão, ferramentas de 

gerenciamento de conteúdos, ferramentas de jogos, ferramentas de comunicação (blogs, chats, 

etc), ferramentas de comunicação (mídias/ redes sociais), conversão de áudio, conversão 

powerpoint, conversão de vídeo, empacotamento. 

(2) Facetas de Especificações Técnicas: são descritos os principais termos 

relacionados com as configurações das ferramentas de autoria e são descritas como: padrão de 

conformidade exige conhecimento em programação, sistema operacional, modalidade de 

licença, plataforma alvo. 

 

4.4 .1 Classe Principal de Ferramentas de Desenvolvimento de Conteúdos  

 

A taxonomia criada para ferramentas de desenvolvimento de conteúdo tem como 

objetivo classificar as ferramentas responsáveis pela criação de conteúdos didáticos digitais.  
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 Figura 03. Classificação hierárquica - Ferramentas de Desenvolvimento de Conteúdos. 

Fonte: O Autor  

Na classificação proposta, a taxonomia aponta para cinco tipos possíveis de 

classificações para ferramentas de Desenvolvimento de Conteúdos. Na figura 5 é demostrado 

como estão constituídas estas classificações, de forma hierárquica. 

 

4.4.2 Classe Principal de Ferramentas de Multimídia 

 

A taxonomia criada para as ferramentas de multimídia propõe-se classificar tipos de 

software que permitem criar, editar vídeos, áudio e imagens. A divisão das ferramentas está 

composta por ferramentas de áudio, ferramentas gráficas, ferramentas 2D/3D, ferramentas de 

edição de imagem, ferramentas de simulação, ferramentas de vídeo, ferramenta de captura, 

ferramenta de edição de vídeo. 

 
  Figura 04. Classificação hierárquica - Ferramentas de Multimídia. 

  Fonte: O Autor 

 

Na classificação proposta, a taxonomia aponta para nove tipos possíveis de 

classificações para ferramentas multimídias. A figura 05 demonstra como estão constituídas 

essas classificações de forma hierárquica. 
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4.4 .3 Classe Principal de Ferramentas Auxiliares 

 

A taxonomia criada para ferramentas auxiliares apresenta ferramentas que ajudam no 

desenvolvimento dos materiais didáticos digitais, ferramentas como: chats, fóruns, 

conversores, podem ser encontrados nesta seção. A divisão das ferramentas  auxiliares está 

composta por: ferramentas de conversão, ferramentas de conversão áudio, ferramentas de 

conversão powerpoint,  ferramentas de conversão de vídeos, ferramentas  empacotadoras, 

ferramentas avaliativas, ferramentas cognitivas, ferramentas de jogos, ferramentas de LMS- 

gerenciamento de conteúdos, ferramentas de comunicação, blogs, chats, videoconferência, 

mídias sociais, ferramentas colaborativas: 

 

  Figura 05. Classificação Ferramentas Auxiliares 

  Fonte: O Autor 

 

Na classificação proposta, a taxonomia aponta para quinze tipos possíveis de 

classificações para Ferramentas Auxiliares. A figura 06 demonstra como estão constituídas 

estas classificações de forma hierárquica. 
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4.4 .4  Facetas de Especificações Técnicas das Ferramentas de Autoria 

 

Na classificação das especificações técnicas das ferramentas de autoria foram 

levantados aspectos que seriam importantes para a escolha de uma ferramenta. Questões 

relacionadas à acessibilidade, durabilidade, reusabilidade, sistemas operacionais, plataforma 

alvo, estão ligadas aos padrões de conformidade que devem estar presentes.  

 
Tabela 27 - Especificações Técnicas Ferramentas de Autoria 

Fonte: O Autor 

 

Na tabela 27, temos cinco facetas principais (padrão de conformidade, exige 

conhecimento em programação, modalidade de licença, sistema operacional, plataforma alvo), 

estas facetas servirão como parâmetro para ajudar na escolha das ferramentas de autoria.    

Escolha do Software 

Uma das etapas definidas na metodologia de desenvolvimento de uma taxonomia é a 

escolha do software para criação dos termos e facetas. O levantamento de requisitos partiu de 

uma revisão dos trabalhos de Ganzmann (1990) e Gomes, Campos e Motta (2004), onde os 

critérios propostos pelos autores foram analisados sob a perspectiva da tecnologia atual, 

sumarizados para permitir uma comparação mais objetiva, e estendidos para incluir aspectos 

metodológicos, critérios como: não permitir mais de uma entrada de termos, termos 

classificados hierarquicamente, aplicação web, relatórios, acesso ao banco de dados, ser livre, 

consistência dos dados, permitir navegação facetada pelos termos, permitir buscas pelos 

termos e facetas.  Os principais softwares analisados para estas especificações foram: 

TermChoir (2005), Multites (2005), TheSmain (2005),TermTree (2005), Synaptica (2005) e 

TemaTres (2005), Flamenco (2004). Cada software descrito foram analisados de acordo com 

os critérios estabelecidos para construção da taxonomia. 

Padrão 
de Conformidade 

 
 

Exige 
Programação 

Modalidade De 
Licença 

Sistema 
Operacional 

Plataforma 
Alvo 

AICC  Sim Freeware Windows Desktop 

Scorm 1.2  Não Shareware Linux Web 

Scorm 2004   Gratuita Android Mobile 

Commom 

Cartridge 
  OpenSource MacOs Não especificado 

IMS   Proprietária Solaris  

Não especificado   Demo Não especificado  
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O software que atendeu os objetivos da taxonomia proposta foi o FLAMENCO, uma 

vez que permite a utilização da grande maioria dos critérios propostos, principalmente por 

permitir o uso da navegação facetada navegacional.  

O projeto Flamenco, conduzido por Marti Hearst (HEARST, 2006a), representa mais 

de uma década de desenvolvimento de sistemas de navegação facetada e aplicação de estudos 

de usabilidade. Esse projeto disponibiliza um conjunto de ferramentas para o 

desenvolvimento de taxonomias facetadas navegacionais. 

 

 

    Figura 06. Website – Taxonomia Ferramentas de Autoria 

    Fonte: O Autor 

A arquitetura do ambiente Flamenco foi desenvolvida na linguagem Python com 

banco de dados MySql . O motor de busca utiliza o Lucene, escrito em Java. A sua interface 

utiliza o CSS que é gerado dinamicamente pelo módulo FlamencoStyle. O módulo de html 

fornece funções de utilidade para a geração de HTML.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura 07. Arquitetura Flamenco 

   Fonte: Marti Hearst (2006) 
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A figura 07 demonstra a arquitetura do ambiente Flamenco desenvolvida na 

linguagem Python com banco de dados MySql . O motor de busca utiliza o Lucene, escrito em 

Java. A sua interface utiliza o CSS que é gerado dinamicamente pelo módulo FlamencoStyle. 

O módulo de html fornece funções de utilidade para a geração de HTML.  

Para desenvolver a taxonomia no software Flamenco foram realizadas algumas 

adaptações visuais e linhas de código que atendessem o funcionamento da taxonomia As 

principais alterações realizadas no software flamenco foram: 

 

 Atualizações de bibliotecas que pudessem trabalhar com o Linux CentOs;  

 Tradução de todas as descrições de telas do inglês para português; 

 Criação de Menu principal contendo : mapa do site, glossário, cadastro de 

ferramentas; 

 Implementação de código python para busca de ferramentas utilizando link das 

imagens inseridas no banco de dados; 

 Cadastro de Ferramentas: criação de  cadastro onde o usuário pudesse realizar 

cadastro de novas ferramentas ; 

 Organização e ampliação do campo pesquisa: mudança da caixa de texto 

pesquisa para o topo do website, para facilitar a busca de ferramentas; 

  Criação Glossário: criação de uma página dentro do Flamenco para consulta 

de termos mais utilizados na taxonomia; 

 Criação de uma figura que representasse a taxonomia das ferramentas de 

autoria; 

 Mudança na estrutura do Layout padrão para adaptar os formulários inseridos 

como: glossário, cadastro de ferramentas, mapa do site; 

 Criação do Mapa do site para instrução dos usuários quando a navegação da 

taxonomia; 

Com as classificações definidas e os elementos técnicos customizados para a 

taxonomia, foi criado o website com os metadados e facetas hierarquizadas, permitindo aos 

usuários a realização da navegação pela taxonomia. A figura 03 mostra o site com a 

Taxonomia das Ferramentas de Autoria. 
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5  RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta os resultados do questionário  proposto para o publico alvo 

desta dissertação .  

 

5.1 Experimentos realizados 

 

O experimento realizado teve como objetivo responder à hipótese levantada referente à 

Um website de ferramentas de autoria organizados de forma hierárquica com facetas e 

subfacetas através de uma proposta taxonômica poderiam facilitar na escolha de ferramentas 

de autoria para produção de material didático digital? O experimento obedeceu às etapas: (1) 

definição público alvo, (2) desenvolvimento do questionário on-line, (3) desenvolvimento de 

um  website.  

Etapa 1: definição do público alvo: foram selecionadas pessoas ligadas às áreas de: 

educação à distância, design instrucional, gerentes de projetos instrucionais, design gráficos, 

pessoas ligadas a área da ciência da Informação e interessados no desenvolvimento de 

materiais didáticos digitais. Essas pessoas foram determinadas a partir das seguintes 

instituições e comunidades: ABED - Associação Brasileira de Educação a Distância, Sociesc - 

Sociedade Educacional de Santa Catarina, Univali - Universidade do Vale do Itajaí, 

Comunidade e-learnig Brasil, UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais – Curso 

Ciência da Informação. 

Etapa 2: desenvolvimento do questionário (ver questões no Apêndice 01): foi 

utilizado o site do Online Pesquisa (<www.onlinepesquisa.com>), que disponibiliza diversos 

modelos de questionários, sendo o modelo de questões afirmativas o melhor para avaliar as 

respostas dos profissionais perguntados, pois proporciona respostas objetivas. Foi proposta 

uma questão aberta e mais oito questões afirmativas, baseadas na escala de Likert, que é uma 

das escalas psicométricas mais conhecida e utilizada em pesquisa quantitativa. Essa escala 

permite registrar o nível de concordância ou discordância de um respondente com uma 
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declaração dada. Os valores atribuídos a cada nível da escala, de concordância (plena e 

parcial) e discordância (plena e parcial), estão estipulados na Tabela 28: 

 

Tabela 01. Valores definidos para Escala Likert 

Discriminação Peso 

Discordo Plenamente -2 

Discordo -1 

Não tenho conhecimento 0 

Concordo 1 

Concordo Plenamente 2 

Fonte: O Autor 

 

A construção da pesquisa quantitativa realizada através de um questionário procurou 

avaliar o website nos aspectos de sua utilização. O objetivo principal não era apenas avaliar 

apenas a classificação das ferramentas de autoria, mas questões como a navegação, facilidade 

de utilização, e quantidade de ferramentas armazenadas, aplicação da navegação e busca das 

ferramentas cadastradas. Com esses objetivos estabeleceram-se alguns critérios que pudessem 

ser avaliados na pesquisa, a saber: 

 Usabilidade: facilidade de acesso aos dados da taxonomia; 

 Utilidade: utilização das informações para tomada de decisão;  

 Classificação: forma como a taxonomia está organizada;  

 Aplicabilidade: eficiência da ferramenta para a escolha de uma ferramenta; 

 Opinião: questão aberta (opcional), sobre a taxonomia. 

  

Tabela 02. Questões Avaliadas no Questionário. 

Itens Avaliados Número da Pergunta 

Usabilidade 1, 2 e 3 

Utilidade 4, 5 e 7 

Classificação 6 

Aplicabilidade 8 

Opinião 9 

Fonte: O Autor 

 

Conforme se pode observar na tabela 02, foram desenvolvidas nove questões, sendo 

oito questões objetivas e uma questão aberta. A questão ―opinião‖ teve por objetivo obter 

informações qualitativas sobre o resultado do trabalho. Os respondentes foram identificados 
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pelo cadastro do nome e do tempo de experiência na área delimitada por esta pesquisa, e foi 

realizada do dia 19 de outubro ao dia 05 de dezembro de 2012.  

 Depois das classificações propostas e os elementos técnicos determinados para a 

Taxonomia, foi implementado o website com os metadados, facetas e hierarquizada, 

permitindo aos usuários a realização da navegação da taxonomia.  

Para utilização da ferramenta foram necessárias atualizações de bibliotecas que 

pudessem trabalhar com o Linux CentOs, alterações de layout (formato de navegação, mapa 

do site, cadastro de ferramentas, tradução da linguagem e disposição das facetas no website.  

Com as adaptações realizadas foi possível o cadastro das ferramentas. Na figura 08 temos a 

tela do Flamenco e a disposição das informações por meio de facetas.   

 

 

Figura 08 – Website – Ferramentas de Autoria 

Fonte: O Autor  

 

Para a publicação do website utilizou-se um espaço cedido no servidor da Univali
1
. No 

exemplo, a figura demonstra uma pesquisa realizada por ferramentas de desenvolvimento 

de conteúdos. Ao selecionar essa faceta, o software mostra as opções de pesquisa, através das 

subcategorias dessa classificação e direciona sua busca para outras ferramentas como: 

ferramentas de animação, ferramentas de apresentação, ferramentas rapidlearning, etc. A 

cada navegação realizada a ferramenta permite filtros de outras ferramentas mostrando os 

aspectos técnicos relacionados, conforme a figura 9. 

                                                 

 

 

 
1
 Disponível no endereço: http://siaiacad17.univali.br/~agnaldo/cgi-bin/flamenco.cgi/agnaldo/Flamenco. 

http://siaiacad17.univali.br/~agnaldo/cgi-bin/flamenco.cgi/agnaldo/Flamenco
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 Figura 09. Classificação Ferramentas de Autoria – Aspectos Técnicos 

 Fonte: O Autor  

 

Os aspectos técnicos descritos para as ferramentas são: padrões de conformidade, 

sistema operacional, modalidade de licença, plataforma, exigência de programação. A 

taxonomia permite ao usuário visualizar a quantidade de ferramentas disponíveis para cada 

filtro realizado. Ao encontrar a ferramenta que satisfaça à pesquisa, o website permite 

visualizar a descrição do software, website, downloads e atributos técnicos da ferramenta, 

conforme a visualização da figura 10.   

 

 

   Figura 10. Classificação Ferramentas de Autoria – Dados disponíveis 

   Fonte: O Autor  
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As orientações sobre a navegação da taxonomia,  suas classificações,  glossário dos 

termos utilizados  e cadastro de novas  ferramentas podem ser encontradas  no  menu do 

website . 

 

5.2 Coletas, tratamento e tabulação dos dados.  

 

 Os dados gerados pelo questionário on-line foram exportados para o microsof excel  e 

compilados, perfazendo um total de 254 avaliações. Desse total, verificou-se que 119 

respondentes não concluíram suas avaliações: 109 preencheram apenas seus nomes e 10 

tinham nome em branco ou ilegível. Por essa razão, todas as 119 avaliações foram descartadas 

da análise. 

Dessa forma, foram analisadas 135 avaliações, que responderam às oito questões 

afirmativas formuladas, atendendo, portanto, ao quesito de respostas completas. A nona 

questão, referente à ―opinião‖ era optativa, e obteve 75 respostas, e será analisada na seção 

4.5.4 deste capítulo. O questionário gerou um total de 1080 perguntas respondidas. O tempo 

médio de cada participante, para responder às questões elaboradas. foi de 18 minutos. 

Sobre a experiência no desenvolvimento de materiais didáticos digitais, foram obtidos 

os dados conforme a Tabela 29. 

 

Tabela 03. Amostra Tempo de Experiência 

Tempo de Experiência(anos) Quantidade Percentual 

Nenhuma 50 37,0% 

1 a 5 48 35,6% 

6 a 10 27 20,0% 

11 a 15 9 6,7% 

16 > 1 0,7% 

Fonte: O Autor  

 

 Os dados tabulados apresentam o percentual por tempo de experiência dos 

entrevistados. A faixa de 1 a 10 anos de experiência representa um percentual de 20,%, sendo 

o percentual maior entre e 1 a 5 anos de experiência com 35,6%. Os resultados demonstram o 

fato de que a área de desenvolvimento de matérias didático-digitais é uma atividade muito 
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recente, e, por este motivo, os índices apontam uma faixa maior dos entrevistados entre os 

anos iniciais. 

Nota-se também que o percentual de respondentes com experiência na área citada foi 

alta, com total de 63% dos respondentes, demonstrando o interesse e valorização da proposta 

taxonômica desta pesquisa. Os restantes 37% dos respondentes incluem pessoas sem 

experiência e não ligadas diretamente na área de produção de materiais didáticos digitais. 

Para o cálculo do erro máximo desejado, aplicou-se a fórmula do cálculo amostral, que 

define o percentual de erro de uma amostra: 

 

 

 

 

n - amostra calculada 

N - população 

Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança 

p - verdadeira probabilidade do evento 

e - erro amostral 

Para a população pesquisada os seguintes resultados foram obtidos:  

 Nível de Confiança desejado 95% 

 Erro Máximo Desejado 8,50% 

 Proporção da população 50% 

 Amostra 133  

 Tamanho da População conhecida: Não 

 

5.3 Análise e discussão dos dados 

 

Não se pode ter a ilusão de que uma taxonomia criada poderá ser aplicada 

eficientemente a todas as pessoas. A validação de sua utilização deve ser realizada com o 

público alvo para o qual a taxonomia foi proposta. A análise e discussão dos dados estão 

organizadas da seguinte forma: frequência relativa e frequência absoluta, mediana,  

usabilidade, utilidade, classificação taxonômica, aplicabilidade, correlação tempo de 

experiência, análise das questões abertas. Para todas as análises propostas foram aplicados os 

pesos estipulados na tabela 01 deste capítulo.   
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 Para dar início à análise e discussão dos dados foram colhidos dados sobre a 

frequência relativa e absoluta dos dados. No caso deste trabalho, as frequências absoluta e 

relativa mostram a quantidade de vezes que os valores estabelecidos na escala de Likert 

(1932), aparecem em todas as questões respondidas pelos entrevistados, dando uma visão 

geral.  

 

 
Figura 11. Proporção Geral 

 

As frequências gerais dos valores aplicados na figura 11 apontam que 40,65% dos 

entrevistados responderam ―concordo plenamente‖ e 41,3% responderam ‗concordo‘, 

perfazendo um total de 81,95% de concordância (plena e parcial). Esse total pode ser 

considerado alto e demonstra a aceitação geral da proposta desta pesquisa. Nota-se que as 

respostas de concordância (plena e parcial) se sobressaíram muito em relação às respostas de 

discordância (plena e parcial), pois para os níveis de discordância (plena ou parcial), obteve-

se um percentual de 2,22% e 9,72%, respectivamente, totalizando apenas 11,94%. Os 

restantes 6,11% são compostos por pessoas que indicaram falta de conhecimento para dar 

uma resposta, o que significa dizer que são neutros.  

Sendo assim, conclui-se que em termos gerais obteve-se uma boa aceitação de todos os 

itens avaliados na taxonomia proposta.  

Em relação à frequência absoluta e frequência relativa, foram analisadas o total das 

1080 avaliações respondidas. O calculo para chegar a este valor foi 135 pessoas que 

responderam 9 questões objetivas. 

 

 

 

 

2,22% 9,72% 6,11% 

41,30% 40,65% 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Discordo

Totalmente

Discordo Não tenho

Conhecimento

Concordo Concordo

Totalmente

Proporção Geral 
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Tabela 04  Frequência Absoluta 

Nível Frequência Absoluta Frequência relativa 

Discordo Plenamente 24 24/1080=0,2 2,2% 

Discordo 105 105/1080=0,97 9,7% 

Não tenho conhecimento 66 66/1080=0,61 6,1% 

Concordo 446 446/1080=0,413 41,3% 

Concordo Plenamente 439 439/1080=0,4060 40,6% 

Total 1080  100% 

Fonte: O Autor  

 

Nota-se, que do total de 1080 respostas, 439 questões indicaram ―concordo 

plenamente‖ e 446 questões indicaram ―concordo‖.  Para os níveis de discordância (plena e 

parcial), 24 questões foram respondidas como ―discordo plenamente‖, e 105 questões com 

―discordo‖. Para o item ―Não tenho conhecimentos para responder a essa questão‖, 66 

afirmações foram marcadas.  

O cálculo da mediana e moda nos mostra como as respostas da tabela de Linkert 

(1932), foram distribuídas em toda a amostra colhida. A aplicação do cálculo da mediana 

(conjunto de valores de uma variável estatística) tem por objetivo verificar como foram 

distribuídos os dados ou qual a tendência central dos valores gerados, através da identificação 

da maior frequência absoluta. 

 

Figura 12. Análise: Mediana e Moda. 
Fonte: O Autor  

 

Na figura 12 é mostrado o resultado da mediana aplicada aos dados extraídos do 

questionário. Na amostra obteve-se a mediana (1), tendo como destaque as perguntas (2 e 7) 

que trataram da usabilidade e utilidade da taxonomia das ferramentas de autoria, com uma 

mediana acima das outras. Para os cálculos efetuados, a mediana apontou um nível de 

1 
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concordância (plena e parcial) em todas as perguntas realizadas, mostrando a validação 

positiva da proposta realizada.  

Os valores estabelecidos para a Moda foram de 1, ou seja, a grande maioria dos 

entrevistados optaram por escolher a opção ―concordo‖ (concordância plena). A moda das 

perguntas (1, 2, 3 e 7), que tratam sobre as questões de usabilidade, navegabilidade e 

utilidade, obteve um maior percentual de pontuação ou seja o site proporciona uma navegação 

fácil por suas facetas e sua usabilidade na busca de ferramentas de autoria é eficiente. Essas 

questões foram desenvolvidas especificamente para orientar os entrevistados sobre onde 

deveriam buscar as informações. Pressupõe-se que esta condução fez com que estes itens 

fossem avaliados por um percentual maior que as demais questões. 

Com os dados da frequência absoluta e relativa, mediana e moda, procurou-se verificar 

isoladamente cada item, buscando relacionar com as questões de: (i) usabilidade , (ii) 

utilidade, (iii) classificação taxonômica, (iv) aplicabilidade.  

Para a discussão dos dados sobre (i) usabilidade foram reunidas as perguntas (1, 2, 3), 

que tratam desse item conforme Tabela 05: 

Pergunta 1: ―Busque uma ferramenta usando os seguintes filtros: a) Tipo de 

Ferramenta de Autoria -> Ferramenta de Desenvolvimento de Conteúdos -> Rapid Learning. 

b) Refine sua pesquisa clicando em Modalidade de Licença -> Ferramenta Gratuita. Os 

filtros foram aplicados com facilidade.‖ 

Pergunta 2: ―Busque encontrar uma ferramenta que: Tenha conformidade com o 

padrão SCORM 2004 e que não exija conhecimento em programação. Tive facilidade de 

encontrar ferramentas com essas características‖ 

Pergunta 3: ―Utilizando o campo de pesquisa procure pela ferramenta "Articulate". 

Consegui encontrar facilmente o link para acesso ao website da ferramenta‖.  

 

Tabela 05. Usabilidade da Taxonomia 

Nivel PG-1 PG-2 PG-3 Percentual 

Discordo Plenamente 4 3% 0 0% 16 12% 20 4,9% 

Discordo 13 10% 16 12% 22 16% 51 12,6% 

Não tenho conhecimento 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,0% 

Concordo 58 43% 44 33% 31 23% 133 32,8% 

Concordo Plenamente 60 44% 75 56% 66 49% 201 49,6% 

Total 135 100% 135 100% 135 100% 405 100,0% 

Fonte: O Autor  
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Para os dados mostrados na tabela 31, nota-se que os percentuais apontam a pergunta 

3 com um menor aceitação, com valores de 16% para ―discordo‖ e 12% para ―discordo 

plenamente‖. Nessa questão, os entrevistados deveriam percorrer toda a taxonomia até chegar 

ao último nível para responder à questão afirmativamente. A baixa avaliação relação às 

demais foi devido ao tempo (15 minutos) que essa questão demandava para que sua resposta 

fosse efetivada. As perguntas (1 e 2) foram realizadas de forma que pudessem orientar os 

entrevistados  onde deveriam  buscar as informações. Na pergunta (3) os entrevistados não 

tinha uma orientação de como chegar ao resultado, talvez por essa razão, obteve-se um nível 

de discordância (plena e parcial), baixa para essa questão. 

Na soma total dos valores, obtiveram-se níveis de concordância (plena e parcial) para 

as perguntas, perfazendo um total de 82,4% de concordância, tendo como maior valor o item 

―concordo plenamente‖. 

Para a discussão dos dados das perguntas (4, 5 e 7) do questionário, que trata sobre a 

(ii) utilidade da taxonomia para a escolha de ferramentas de autoria, foram formuladas as 

seguintes perguntas: 

Pergunta 4: A quantidade de ferramentas disponíveis na taxonomia é adequada para 

apoiar à escolha de uma ferramenta para um projeto educacional.  

Pergunta 5: As informações mais relevantes sobre as ferramentas estão presentes na 

taxonomia? 

Pergunta 7: Tomei conhecimento de algumas ferramentas as quais não conhecia? 

 

Tabela 06. Utilidade da Taxonomia 

Nível PG-4 PG-5 PG-7 Percentual 

Discordo Plenamente 2 1,7% 0 0% 1 0,7% 3 0,8% 

Discordo 13 10,8% 24 21,4 5 3,7% 42 11,4% 

Não tenho conhecimento 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Concordo 63 52,5% 64 57,1% 51 37,8% 178 48,5% 

Concordo Plenamente 42 35,0% 24 21,4% 78 57,8% 144 39,2% 

Total 118 100% 112 100% 134 100% 367 100,0% 

Fonte: O Autor  

 

Os dados da tabela 06 mostram que na pergunta 5 que trata sobre as informações relevantes 

das ferramentas obteve-se  um percentual maior de respondentes que  optaram pelo valor  

―discordo‖  e um percentual menor em relação aos valores ―concordo plenamente‖. Os dados 

mostram um equilíbrio dos valores nas perguntas (4, 7) que tratam sobre a quantidade de 

ferramentas e a descoberta de novas ferramentas. A soma dos níveis de concordância (plena e 
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parcial) prevaleceu para a soma das três perguntas de pesquisa a um percentual de 81% dos 

respondentes. Esses dados demostram que a utilidade da taxonomia atendeu às expectativas 

dos respondentes. Cumpre salientar que o total de respondentes nestas questões (e nas 

subsequentes analisadas neste artigo) não é 135, pois alguns assinalaram a alternativa ―não 

tenho conhecimento para avaliar‖ e foram excluídos da análise. 

 

 Tabela 07. Classificação da Taxonomia 

Nível Quantidade Percentual 

Discordo Plenamente 0 0,0% 

Discordo 9 7,8% 

Não tenho conhecimento 0 0,0% 

Concordo 73 63,5% 

Concordo Plenamente 33 28,7% 

Total 115 100,0% 

Fonte: O Autor  

 

Para discussão dos dados sobre (iii) classificação taxonômica, foi formulada a seguinte 

pergunta: ―As classificações utilizadas na taxonomia são adequadas‖? Os dados da tabela 34 

mostram os percentuais dessa avaliação, com 63,5% para ―concordo‖ e 28,7% para ―concordo 

plenamente‖. Pode-se observar um nível de concordância parcial maior em relação ao nível de 

concordância plena para essa questão. Apesar de a questão ter um nível de concordância 

parcial, não houve marcação para o item ―discordo totalmente‖. Outro aspecto importante a 

ser levado em consideração é a número elevado de ferramentas classificadas pela taxonomia e 

a relação com a média de tempo gasto para a realização da pesquisa, que foi de 18 minutos 

para 9 questões. Esses resultados permitem afirmar que a classificação taxonômica das 

ferramentas de autoria foi validada pelos entrevistados. 

A pergunta (8) do questionário trata sobre (iv) aplicabilidade ou eficiência da 

taxonomia quanto à tomada de decisão para essa questão foi formulada assim: ―A taxonomia é 

útil para auxílio à escolha de uma ferramenta para um projeto educacional”? A tabela 35 

mostra o percentual avaliado pelos pesquisados. 

 

  Tabela 08. Aplicabilidade da Taxonomia 

Nível Quantidade Percentual 

Discordo Plenamente 1 0,8% 

Discordo 9 2,4% 

Não tenho conhecimento 0 0,0% 
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Concordo 62 48,8% 

Concordo Plenamente 61 48,0% 

Total 127 100,0% 

 Fonte: O Autor  

 

Os percentuais com maior incidência apontam ―concordo‖ com 48,8% e ―concordo 

plenamente‖ com 48,0%. A soma desses valores resulta em 96,8%, o que aponta para um alto 

percentual de concordância (plena e parcial). Esse resultado indica que os respondentes 

avaliaram positivamente a eficiência da proposta da Taxonomia das Ferramentas de Autoria. 

Ao iniciar o questionário, os respondentes realizaram seus cadastros e responderam 

uma questão sobre o tempo de experiência no desenvolvimento de materiais didáticos digitais. 

Nessa análise procurou-se estabelecer o tempo de experiência dos entrevistados com relação 

às respostas dadas ao questionário. A hipótese levantada para a realização desse experimento 

seria a diferença de anos de experiência em relação às perguntas realizadas. A tabela mostra 

os dados das correlações efetuadas. 

 

     Tabela 09.  Amostra Correlação 

Tempo de 
Experiência 

PG-1 PG-2 PG-3 PG-4 PG-5 PG-6 PG-7 PG-8 

Valores -0,118 -0,165 -0,015 -0,137 -0,077 -0,052 -0,210 -0,194 

    Fonte: O Autor  

 

 

A medida de correlação adotada foi o coeficiente de Pearson, método para o cálculo do 

coeficiente de correlação foi estabelecido em 1896, por Karl Pearson (1857 – 1936). Também 

conhecido como coeficiente de correlação de Pearson, onde os valores variam de -1 a 1, 

indicando a força da relação. Na tabela 35 observa-se que não houve nenhuma correlação 

forte (valores são próximo a zero) entre os anos de experiência com as respostas dadas. Ainda 

as correlações são quase todas negativas indicando que não houve divergências sobre a 

aceitação da taxonomia entre as pessoas que possuem experiência no desenvolvimento de 

materiais didáticos digitais, este fato esta ligada a quantidade de ferramentas apresentada pela 

taxonomia. 

 

5.4  Análise da questão aberta ―opinião‖ 
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No questionário foi proposta uma questão aberta para que os entrevistados pudessem 

opinar, qualitativamente, a respeito do trabalho e, assim, contribuir para a validação da 

Taxonomia. Das 135 avaliações completas analisadas, obteve-se um total de 75 respostas a 

essa questão. Nenhuma das opiniões dadas depreciou o trabalho ou a proposta apresentada, 

sendo as principais críticas relacionadas a questões de usabilidade e navegação do portal. 

Dentre elas, destaco as seguintes: (Opinião 1): A usabilidade da página não está adequada, 

dificultando o usuário a encontrar da primeira vez os itens desejados para os filtros. Porém, 

a disposição dos "grupos chaves" estão de acordo.; (Opinião 2): A ideia da ferramenta é 

realmente muito boa. Depois de usar por um certo tempo (período inicial de uns 60 

segundos) é que realmente entendi o propósito da ferramenta, então, acredito que o estilo 

"solto" das opções me deixou um pouco confusa. Senti falta de ser mais intuitivo. 

Como a proposta do trabalho está baseada em uma taxonomia facetada navegacional, 

onde o usuário aprende filtrando e realizando suas pesquisas no site, o primeiro contato com a 

ferramenta de busca gera certo desconforto, porém, essa sensação tende a ser eliminada após 

alguns minutos navegando na taxonomia. 

Nas sugestões sobre itens técnicos da taxonomia das ferramentas de autoria algumas 

opiniões foram importantes para que o trabalho pudesse ser aprimorado, destacam-se, por 

exemplo: (Opinião 3): Gostaria de ver algum pequeno exemplo de projeto usando a 

ferramenta. Outro aspecto que pode agregar é uma avaliação do usuário sobre a 

ferramenta.; (Opinião 4): Ao iniciar o teste, fiquei completamente perdido, sem entender o 

propósito da ferramenta. Sugiro criares uma apresentação, logo no início da página que 

explique qual é o propósito da ferramenta.  Também sugiro que no início da pesquisa, definas 

o que é taxonomia. Não respondi a algumas perguntas porque não faço a mínima ideia do 

que é esta palavra, logo não compreendi as perguntas. Podes colocá-la também no glossário 

da ferramenta, pois não está lá. 

Sobre os comentários citados acima, compreendemos a necessidade das implantações 

sugeridas pelos entrevistados. 

 Das opiniões positivas a respeito do uso da taxonomia pelos entrevistados destacam-

se, por exemplo: (Opinião 5): A taxonomia proposta mostra-se muito útil, ampliando o 

espectro de opções já conhecidas bem como fornecendo informações relevantes que abreviam 

o tempo de pesquisa daqueles que desenvolvem ou pretendem desenvolver conteúdo para 

Ead.; (Opinião 6): Penso que a taxonomia e o site ajudarão tanto na escolha de uma 

ferramenta quanto no conhecimento deste domínio. Parabéns pelo projeto!.  
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5.5. Síntese das análises 

 

 Para responder à questão formulada sobre a hipótese da pesquisa realizada se um 

website de ferramentas de autoria organizados de forma hierárquica com facetas e subfacetas 

através de uma proposta taxonômica poderiam facilitar na escolha de ferramentas de autoria 

para produção de material didático digital?os dados abaixo respondem a formulação da 

hipótese e apontam que sim, pois o percentual de concordância (plena e parcial), em todas as 

questões formuladas, ficou acima de 50%, tendo como percentual total 87,28% de nível 

concordância (plena, parcial) e discordância 12,72%  (plena e parcial), com uma margem de 

erro do percentual de 8,5% . 

 

Tabela 10. Proporção por item 

Nível PG-1 PG-2 PG-3 PG-4 PG-5 PG-6 PG-7 PG-8 

Discordo 

Plenamente 
2,9% 0,0% 11,8% 1,6% 0,0% 0,0% 0,7% 0,7% 

Discordo 9,6% 11,8% 16,3% 10,8% 21,4% 7,8% 3,7% 2,3% 

Concordo 42,9% 32,5% 22,9% 52,5% 57,1% 63,4% 37,7% 48,8% 

Concordo 

Plenamente 
42,9% 55,5% 48,8% 35,0% 21,4% 28,7% 57,7% 48,0% 

Fonte: O Autor  

 

 

Tabela 11. Amostra dos níveis de Concordância e Discordância 

Nível PG-1 PG-2 PG-3 PG-4 PG-5 PG-6 PG-7 PG-8 % 

Discordância 

(plena ,parcial 
12,5% 11,8% 28,1% 12,5% 21,4% 7,8% 4,4% 3,1% 12,7% 

Concordância 

(plena ,parcial) 
85,9% 88,1% 71,8% 87,5% 78,5% 92,1% 95,5% 96,8% 87,2% 

Fonte: O Autor  

 

 

6 CONCLUSÕES 

 

 

Com o crescimento da oferta de cursos na área da Educação a Distância, houve uma 

busca pela produção de conteúdos didáticos digitais nos ambientes educacionais e 

corporativos. Com este crescimento houve o aumento da quantidade de ferramentas de 

autoria, ferramentas estas que produzem materiais didáticos digitais ao qual denominamos de 

Objetos de Aprendizagem.  Para o desenvolvimento desses objetos de aprendizagem há a 

necessidade de conhecer aspectos técnicos ligados a essas ferramentas, pois padrões de 
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conformidade, sistemas operacionais, plataformas e conhecimento em programação são 

aspectos que não podem ser ignorados quando se opta por escolher uma ferramenta de autoria 

para produzir materiais didáticos digitais.  

Inicialmente foi realizado um estudo bibliográfico a respeito das ferramentas de 

autoria e objetos de aprendizagem e taxonomia. O cumprimento desse objetivo proposto 

propiciou a base para o desenvolvimento de outros objetivos traçados para este trabalho.  

Em um segundo momento, foram pesquisadas diversas ferramentas que estavam 

ligadas à produção de materiais didáticos digitais, seguindo as regras estabelecidas na revisão 

sistemática. Após essa busca foi realizada o levantamento da aplicação dessas ferramentas no 

universo de construção de materiais didáticos digitais. Para realizar a taxonomia das 

ferramentas foram adotados técnicas de classificação da área da ciência da informação, 

apoiada pela norma ANZI/NISO Z39.19 que recomenda a construção de vocabulários 

controlados, conforme estabelecido nos objetivos propostos.  

Por ser uma área nova à área de computação, houve um esforço maior para atingir esse 

objetivo, a fim de dar continuidade às outras etapas do projeto. 

Com as ferramentas classificadas e os termos e facetas definidas, foi necessário 

utilizar um software que pudesse armazenar e recuperar cada ferramenta cadastrada. 

Inicialmente, foram realizados alguns testes com distintos softwares utilizados em trabalhos 

da área da Ciência da Informação. Contudo, muitos não atendiam às expectativas para a 

realização do trabalho, pois deveriam propiciar uma navegação facetada dos dados, ou seja, o 

usuário poderia navegar pelas categorias criadas.  

O software Flamenco, desenvolvido pela Universidade de Berkeley, foi o escolhido 

para realização do cadastro das ferramentas, por permitir a navegação proposta. Para a 

realização do trabalho, houve necessidade de programar as funcionalidade que o software não 

possuía  e já descritos nos capítulos acima,  mas o objetivo traçado foi atendido. Ao todo, 

foram cadastradas 450 ferramentas, com suas características técnicas e hierárquicas, o que foi 

posteriormente disponibilizado através de um website.  

Para atender aos objetivos propostos foi realizada uma pesquisa sobre a taxonomia 

com o público alvo especificado, a fim de verificar a hipótese levantada. Um website de 

ferramentas de autoria organizados de forma hierárquica com facetas e subfacetas através de 

uma proposta taxonômica poderiam facilitar na escolha de ferramentas de autoria para 

produção de material didático digital? 

O questionário proposto foi respondido adequadamente por 135 pessoas ligadas às 

áreas de produção de material didático digital, para avaliar todos os aspectos ligados à 
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taxonomia. No questionário, foram formuladas perguntas sobre a usabilidade da ferramenta,  

aplicação no cenário da escolha de ferramenta de autoria e sua eficiência. Com os dados 

tabulados, pôde-se perceber que houve uma adesão em quase todos os aspectos estabelecidos, 

ficando todas as avaliações em um nível de concordância (plena e parcial), sendo destaque o 

nível de concordância plena nas oito questões afirmativas formuladas. Na pergunta 

dissertativa, houve muitos elogios a respeito da iniciativa de classificar as ferramentas de 

autoria através de uma proposta taxonômica.  

Finalmente, considera-se que todos os objetivos descritos no início do projeto foram 

cumpridos e assim foi possível finalizar as etapas desenvolvidas para este projeto. A hipótese 

formulada por este trabalho se uma organização técnica das ferramentas de autoria de forma 

hierárquica, utilizando técnicas de classificação taxonômica da área da ciência da informação 

poderá contribuir na escolha de ferramentas de autoria para produção de material didático 

digital? Com os resultados analisados é possível através de taxonomia ajudar os profissionais 

ligados à área de desenvolvimento de conteúdos a escolher ferramentas mais adequadas a seus 

projetos. 

 

6.1 CONTRIBUIÇÕES DA DISSERTAÇÃO 

 

A taxonomia desenvolvida para ferramentas de autoria teve como objetivo o apoio na 

elaboração de materiais didáticos digitais. As análises realizadas através dos itens, já 

discutidos, ajudarão profissionais e leigos a conhecerem e optarem por ferramentas que 

colaborem nos projetos educacionais desenvolvidos, seja em uma instituição de ensino ou 

ambiente corporativo.  

A reunião de 450 ferramentas com suas principais características técnicas tais como 

sistema operacional, modalidade de licença, plataforma alvo, a exigência ou não de 

conhecimento em programação, conformidade com padrões são aspectos técnicos que podem 

ser facilmente pesquisados e selecionados. Na proposta da taxonomia, temos as classificações 

que foram elaboradas e hierarquizada no website. 

O projeto disponibiliza a possibilidade e novos cadastros de outras ferramentas, para 

que a comunidade possa ter uma lista maior de ferramentas disponíveis para a busca e 

recuperação das informações sobre as ferramentas de autoria.  

Para a área de Educação a Distância que esta em constante evolução essa classificação 

proposta ajudará muitos profissionais na escolha de ferramentas mais apropriadas 
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principalmente quanto a questões de reusabilidade dos Objetos de Aprendizagem em outros 

ambientes acadêmicos. 

O cadastro de várias ferramentas de autoria em um banco dados e sendo possível 

pesquisar, baixar, criar relações, realizar filtros, cadastrar, ajuda a minimizar a busca de 

ferramentas espalhadas pela web e mostra novas possibilidades de encontrar novas 

ferramentas similares as ferramentas procuradas na pesquisa. 

O uso da taxonomia facetada navegacional ajuda de forma didática na busca de 

ferramentas, pois permiti a utilização do mouse nas principais facetas e subfacetas da 

taxonomia criada, guiando o usuário na busca das informações. Para os usuários que 

desconhecem ferramentas de autoria esse tipo de navegação torna a busca mais assertiva.  A 

possibilidade de encontrar diversas ferramentas. 

O conjunto de ferramentas cadastradas no website representa todos os tipos de 

softwares que um projeto necessita para o desenvolvimento de objetos de aprendizagem, 

satisfazendo as necessidades dos usuários. 

 

 

6.2  TRABALHOS FUTUROS 

 

A criação da taxonomia contou com alguns desafios devido à plataforma e identidade 

visual proposta. A possibilidade de disponibilizar uma usabilidade e navegabilidade mais 

usual seria uma forma de melhorar a proposta já realizada e criar uma forma mais atraente na 

busca das ferramentas disponibilizada no website. 

A possibilidade de existir um ranking das ferramentas mais utilizadas pela 

comunidade poderia ser implantada, pois ajudaria os futuros usuários a terem dados das 

ferramentas mais escolhidas em cada área classificada. Um exemplo seria: qual ferramenta de 

vídeo ou de áudio estaria sendo mais utilizada pela comunidade?  

Outra sugestão é a implantação de uma área no site que possa orientar sobre projetos e 

desenvolvimentos de objetos de aprendizagem. Isso seria uma boa opção para agregar valor 

ao website, através de um trabalho futuro.  

Outra opção que ajudaria bastante aos iniciantes no desenvolvimento de projetos de 

educação à distância, seria a possibilidade do uso da inteligência artificial. Nesse caso, o 

usuário poderia definir alguns cenários do que se deseja construir e o sistema poderia buscar 

ferramentas que pudessem ser implantadas para o cenário especificado. Um sistema de 
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informações sobre lançamentos e atualizações de ferramentas disponibilizadas no website, 

seria uma forma de manter o usuário informado sobre as mudanças de tecnologias.  

 A adoção de parcerias com a ABED- Associação Brasileira de Educação a Distância 

universidades e empresas de desenvolvimento de objetos de aprendizagem poderiam 

alimentar o website desenvolvido com informações mais precisas.    
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GLOSSÁRIO 
 

 

1 . NET 2003 

É  uma linguagem de programação totalmente orientada a objetos e 

com suporte total a UML, criada pela Microsoft e distribuída com o 

Visual Studio .NET. 

2 3GP 

É um formato de arquivo de vídeo definida pela Third Generation 

Partnership Project (3GPP), esse formato compactado permite seu 

uso em aparelhos que possuem uma capacidade limitada de 

memória, sendo apropriado para uso em telefones celulares 3G, 

porém é usado em celulares de tecnologias GSM, CDMA e TDMA 

- Tecnologias 2G. 

3 Adobe Flash 
 É  um ambiente de autoria avançado para criação de conteúdo de 

animação e multimídia 

4 AIM 
AOL Instant Messenger ou AIM é um popular software de 

mensagens instantâneas da AOL 

5 Android 
É  um sistema operacional baseado no núcleo Linux para 

dispositivos móveis. 

6 API 

Application Programming Interface (ou Interface de Programação 

de Aplicativos) é um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos 

por um software para a utilização das suas funcionalidades por 

aplicativos que não pretendem envolver-se em detalhes da 

implementação do software, mas apenas usar seus serviços. 

7 Aplicativos 

São  programas instalados no computador que têm uma finalidade 

específica, por exemplo: para editar textos, há o Word, Writer, 

entre outros; para edição de imagens, há o PaintBrush, CorelDraw, 

PhotoShop etc.; para controle de estoque, financeiro, cadastro de 

alunos, existe o Excel, Cal, Access etc. 

8 apps 

Software aplicativo (aplicativo ou aplicação) é um programa de 

computador que tem por objetivo ajudar o seu usuário a 

desempenhar uma tarefa específica, em geral ligada a 

processamento de dados. 

9 
Arquivo 

compactado 

Também  conhecido como arquivo zipado, é um arquivo que reúne 

vários outros arquivos com economia de espaço. Geralmente, um 

arquivo compactado tem terminação ".ZIP" ou ".RAR". 

10 Arquivos digitais 

Arquivo em formato eletrônico; somente visualizado por meio de 

um equipamento específico, como um computador ou um aparelho 

de DVD, conforme o tipo de arquivo que se pretende visualizar 

e/ou editar. 

11 Articulate Engage 
Esta aplicação contém um conjunto de ecrãs interativos que podem 

ser personalizados e integrados nas apresentações em Power Point. 

12 
Articulate 

Presenter 

Aplicativo que permite a conversão de apresentações em 

PowerPoint para formato de curso de eLearning interativo. 

13 
Articulate 

Quizmaker 

Ferramenta de criação de questionários e avaliações, com uma 

grande variedade de questões. 

14 
Articulate Video 

Encoder 

Possibilita a edição de pequenos vídeos e a conversão destes em 

formato FLV (Flash Vídeo), mais apropriado para utilização na 

Internet. 

15 ASP Active Server Pages, é uma estrutura de bibliotecas básicas para 
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processamento de linguagens de script no lado servidor para 

geração de conteúdo dinâmico na Web. 

16 Assíncrono 

É um adjetivo que, dentro do âmbito da Informática na Educação, 

refere-se ao tipo de comunicação em que as pessoas interagem em 

horários e locais diferentes. Exemplos de ferramentas de 

comunicação assíncrona: e-mail, fóruns e listas de discussão.  

Quando as pessoas conversam ao mesmo tempo ocorre a 

comunicação síncrona. Exemplos de ferramentas de comunicação 

síncrona: Bate Papo e MSN 

17 Áudio-conferência conferência por meio digital realizada sem o recurso visual. 

18 Autonomia 
capacidade de realizar tarefas de modo independente, sem que 

alguém tenha que dizer o que, quando e como fazer. 

19 Autoria condição de autor, daquele que escreve. 

20 Autorun O mesmo que reprodução automática 

21 AVA Ambiente Virtual de Aprendizagem 

22 AVI 

Audio Video Interleave é um formato encapsulador de áudio e 

vídeo criado pela Microsoft cuja extensão oficial é .avi. É um dos 

formatos mais populares no mundo, nativamente reconhecido pela 

maioria das versões do Windows e por todos os leitores de DVD 

que são compatíveis com o codec DivX. 

23 Banco de dados 
Local virtual onde estão agrupados, de forma organizada, 

dados/registros/informações sobre um mesmo tema/assunto. 

24 Banco de Dados 

Sistema que reúne e mantém organizada uma série de informações 

relacionadas a um determinado assunto em uma determinada 

ordem.  

25 BeOS 
Foi um sistema operacional multitarefa preemptivo e monousuário 

desenvolvido pela Be Incorporated. 

26 best-of-breed 
Termo usado para descrever um produto que é o melhor em uma 

determinada categoria de produtos. 

27 best-sellers 

É um livro que é considerado como extremamente popular entre os 

leitores e que é incluído na lista dos mais vendidos, sendo 

considerado como "literatura de massa". 

28 BlackBerry 

É um aparelho celular da empresa canadense Research in Motion 

(RIM) que possui funções de editor de textos, acesso à Internet, e-

mail e tecnologia IPv6. O aparelho utiliza o serviço de e-mail da 

RIM. É o aparelho que deu origem à categoria dos smartphones. 

29 Blog 

É como um site. Contudo, por sua facilidade de atualização e por 

ser gratuito, é muito utilizado por pessoas físicas, as quais fazem 

dele um diário online ou um veículo para se expressar sobre 

determinada área ou assunto. Blogs contém textos, imagens, links, 

indicações de outros blogs etc. Também empresas possuem blogs, 

o objetivo, no entanto, é se aproximar do cliente e formar mais um 

canal de comunicação. Blogs também podem ter uma aplicação 

pedagógica, para tanto sua construção e atualizações devem ter fins 

educacionais. 

30 BMP 
Extensão utilizada para imagens que contêm a descrição de cada 

pixel, em oposição aos gráficos vetoriais. 

31 brainstorm 
Tempestade cerebralou tempestade de ideias, mais que uma técnica 

de dinâmica de grupo, é uma atividade desenvolvida para explorar 
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a potencialidade criativa de um indivíduo ou de um grupo - 

criatividade em equipe - colocando-a a serviço de objetivos pré-

determinados. 

32 BrOffice 

Pacote de aplicativos com licenciamento livre (ao contrário do 

Pacote Microsoft Office), disponível para diversas plataformas: 

Windowns, Mc OS X X11, Linux, Solaris. 

33 Built-in Incorporado; embutido. 

34 Bullets 
marcadores utilizados em listas, podem ser imagens, ou qualquer 

outro tipo de caractere 

35 Busca avançada 

É uma pesquisa mais refinada que realiza combinação entre 

diferentes campos em um formulário com o objetivo de encontrar 

temas específicos. 

36 C 
É uma linguagem de programação compilada de propósito geral, 

estruturada, imperativa, procedural, padronizada pela ISO 

37 C++ 

É uma linguagem de programação multi-paradigma e de uso geral. 

A linguagem é considerada de médio nível, pois combina 

características de linguagens de alto e baixo níveis. 

38 CANCORE 

Especificações que fornecem orientação detalhada para a 

interpretação e aplicação de cada elemento de dados no padrão 

LOM. Estas orientações constituem um documento de 250 páginas, 

e tem sido desenvolvido ao longo de três anos sob a liderança de 

Norm Friesen, e por meio de consultas com especialistas em todo 

Canadá e em todo o mundo. 

39 
Capturar 

(imagens)  

Introduzir dados (de imagem) no computador. Copiar uma imagem 

e depois salvá-la em um arquivo é o mesmo que capturar uma 

imagem. 

40 cartoon desenho animado 

41 CDDB 

Abreviação de "Compact Disc Database", traduzida como Base de 

Dados do Disco Compacto ou ainda Banco de Dados do Disco 

Compacto, é uma base de dados para aplicativos, permitindo que 

dado software busque informações sobre discos de áudio (CD ou 

compact disc) através da Internet 

42 
Censo 

Demográfico 

É uma pesquisa realizada com a população do país com o fim de 

recolher informações sobre a mesma. No Brasil o Censo é 

desenvolvido e aplicado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. 

43 cerne O mesmo que núcleo 

44 CFML 

ColdFusion Markup Language (CFML) é uma linguagem baseada 

em tags. Por ser similar à linguagem HTML (que também se baseia 

em tags), a curva de aprendizagem do CFML é rápida e muitos 

profissionais escolhem essa como a sua primeira linguagem de 

programação para Internet 

45 Chat 

Ferramenta que permite conversa entre duas ou mais pessoas, por 

meio do computador, em tempo real. Esta conversa acontece por 

meio de palavras digitadas que aparecem na tela da(s) pessoa(s) 

com quem  está se falando. 

46 clipboard 

Área de transferência (conhecida popularmente como copiar e 

colar) é um recurso utilizado por um sistema operacional para o 

armazenamento de pequenas quantidades de dados para 
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transferência entre documentos ou aplicativos, através das 

operações de Cortar, copiar e colar bastando apenas clicar com o 

botão direito do mouse e selecionar uma das opções. 

47 CMS 

Sistema de Gestão de Conteúdo (SGC) - do inglês Content 

Management Systems (CMS) mas igualmente designada como 

Conversational Monitor System - é um sistema gestor de websites, 

e intranets que integra ferramentas necessárias para criar, gerir 

(inserir e editar) conteúdos em tempo real sem a necessidade de 

programação de código, cujo objetivo é estruturar e facilitar a 

criação, administração, distribuição, publicação e disponibilidade 

da infomação 

48 codec 
É o acrônimo de Codificador/Decodificador, dispositivo de 

hardware ou software que codifica/decodifica sinais. 

49 código morse 

É um sistema de representação de letras, números e sinais de 

pontuação através de um sinal codificado enviado 

intermitentemente. 

50 cognição 

É o ato ou processo de conhecer, que envolve atenção, percepção, 

memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem, a 

palavra tem origem nos escritos de Platão e Aristóteles.  

51 Colaboração 

Ainda que muitos autores defendam que colaboração e cooperação 

são sinônimos, colaboração teria mais a ver com contribuição, ou 

seja, cada um faz a sua parte. 

52 
Commom 

Cartridge 

É o mais novo dos padrões de pacote de conteúdo. Com release no 

final de 2009, foi desenvolvido pelo IMS sem o envolvimento de 

ADL. Diferentemente das duas versões do SCORM, Common 

Cartridge suporta padrões de IMS, como QTI 1.2 e LTI. 

53 Contextualizar 

É aproximar um fato à realidade dos sujeitos envolvidos. 

Pedagogicamente, contextualizar significa abordar um assunto com 

elementos conhecidos, ou seja, trabalhar com a realidade do aluno, 

com aquilo que ele conhece. 

54 Cooperação 

Ainda que muitos autores defendam que colaboração e cooperação 

são sinônimos, a cooperação prevê maior interação entre as partes, 

resultando em um produto/serviço mais elaborado. Neste sentido, a 

cooperação envolveria colaboração, mas a colaboração não 

envolveria cooperação. 

55 CSS 

Cascading Style Sheets, é uma linguagem de estilo utilizada para 

definir a apresentação de documentos escritos em uma linguagem 

de marcação, como HTML ou XML. Seu principal benefício é 

prover a separação entre o formato e o conteúdo de um documento. 

56 Darwin 

É um sistema operacional livre, baseado no UNIX BSD e no Mach, 

atualmente desenvolvido pela Apple Inc.. É o núcleo do Mac OS 

X. 

57 Debian 

O projeto Debian, é uma organização voluntária de 

desenvolvedores Linux. Conhecido principalmente por seu sistema 

de gestão de pacotes e repositórios. 

58 Design É a parte visual (estética) de um recurso. 

59 Designer aquele que faz o design. 

60 
Designer 

Instrucional 

profissional que desenvolve projetos de cursos que são oferecidos 

por Internet e/ou EAD. 
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61 Diagrama representação visual de conceitos; esquema. 

62 Direct3D 

Direct3D é uma parte da API DirectX da empresa Microsoft. É a 

base para a API de gráficos tridimensionais dos consoles de 

videogame XBox e XBox 360. O Direct3D é usado para renderizar 

gráficos 3D em aplicações onde a performance é importante, como 

em jogos, ele também permite os programas serem executados em 

tela cheia e não apenas em janelas. 

63 DirectX 

Microsoft DirectX é uma coleção de APIs que tratam de tarefas 

relacionadas a programação de jogos para o sistema operacional 

Microsoft Windows, ou seja, é quem padroniza a comunicação 

entre software e hardware. 

64 disco rígido 

É a parte do computador onde são armazenados os dados. O disco 

rígido é uma memória não-volátil, ou seja, as informações não são 

perdidas quando o computador é desligado, sendo considerado o 

principal meio de armazenamento de dados em massa. 

65 
Dispositivos 

móveis 

É um equipamento que pode funcionar como um computador de 

bolso habitualmente equipado com uma pequena tela e um teclado. 

Os mais utilizados são: Smartphone, PDA, Telefones Celulares, 

Televisão portátil e demais aparelhos para acessar a Internet. 

66 Download 

A tradução é descarregar ou baixar. Em outras palavras, significa 

salvar/arquivar no computador dados retirados da rede de 

computadores ou de um software. 

67 Driver 
Programa que faz a comunicação entre o componente (Hardware) e 

o Sistema Operacional em uso no computador. 

68 DSLR 

Sigla em inglês para digital single-lens reflex, que em uma 

tradução livre seria "câmera digital de reflexo por uma lente". Isso 

quer dizer que a DSLR é a versão digital para as antigas câmeras 

de filme SLR, em que a luz passa apenas pela lente antes de chegar 

no sensor — ou no filme, no caso das câmeras tradicionais 

69 DVD 

Abreviatura de Digital Video Disc ou Digital Versatile Disc, cujas 

traduções são Disco Digital de Vídeo ou Disco Digital Versátil. 

Possui maior capacidade de armazenagem que o CD (Compact 

Disc / Disco Compacto). 

70 E-Learning 

Modelo de ensino não presencial suportado por tecnologia. 

Atualmente, o modelo de ensino/aprendizagem assenta no 

ambiente online, aproveitando as capacidades da Internet para 

comunicação e distribuição de conteúdos. 

71 Elemento gráfico 
Representação visual de um elemento, como um círculo, um 

retângulo etc. 

72 e-mail 

Um correio eletrônico ou ainda e-mail ou correio-e é um método 

que permite compor, enviar e receber mensagens através de 

sistemas eletrônicos de comunicação. 

73 Encarte 
Nesse contexto trata-se de anúncio publicitário que vem encartado 

(anexado) em jornais ou revistas 

74 end-to-end 
De ponta a ponta, também pode ser traduzido como o controle está 

nas pontas, usuários finais 

75 Estabilizador 

É um equipamento que ajuda a proteger seu computador das 

oscilações de tensão que podem ocorrer na rede elétrica. Como o 

próprio nome diz, ele "estabiliza" a corrente elétrica evitando danos 

em seu computador. No caso de uma queda repentina de energia o 
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estabilizador não mantém seu computador ligado, podendo ocorrer 

a perda de dados caso você esteja com algum trabalho em 

andamento. Vários dispositivos são ligados nele, como: CPU, 

monitor, caixa de som e impressora. O estabilizador é ligado 

diretamente na rede elétrica, por isso antes de ligar veja se ele está 

na voltagem (110v ou 220v) correta. 

76 Exclusão digital 

Condição em que as pessoas não dominam os conhecimentos 

necessários para entender e acompanhar as evoluções tecnológicas, 

ficando, por isso, muitas vezes à margem da sociedade. A Exclusão 

digital, por essa razão, pode contribuir para a manutenção e 

ampliação das desigualdades. 

77 EXE 

É uma extensão de arquivos, que podem ser executados por 

computadores que estejam executando algum sistema operacional 

Microsoft Windows 

78 Extensão 
São as letras que ficam após o nome do arquivo e identificam o 

tipo de programa em que ele foi criado. 

79 Facebook popular site de rede social 

80 FAQ 
É um acrónimo da expressão inglesa Frequently Asked Questions, 

que significa Perguntas mais frequentes. 

81 feedback retorno de informação ou, simplesmente, retorno 

82 feeds RSS 

É um subconjunto de "dialetos" XML que servem para agregar 

conteúdo ou "Web syndication", podendo ser acessado mediante 

programas ou sites agregadores. É usado principalmente em sites 

de notícias e blogs. 

83 
Ferramentas de 

autoria 

 São recursos amigáveis para que pessoas com pouco 

conhecimento ou não programadores, possam desenvolver com 

rapidez, amigabilidade e independente de tempo, lugar ou situação 

física, um determinado conteúdo ou programa. 

84 FLAC 

Acrônimo de Free Lossless Audio Codec, que significa Codec 

Livre de Áudio Sem Perdas em inglês, é um codec de compressão 

de áudio sem perda de informação 

85 Flickr 

O Flickr é um site da web de hospedagem e partilha de imagens 

fotográficas (e eventualmente de outros tipos de documentos 

gráficos, como desenhos e ilustrações), além de permitir novas 

maneiras de organizar as fotos e vídeos. 

86 FLV 

FLV é o formato de arquivo de vídeo originário do Adobe Flash 

Player. Este formato tornou-se muito comum na Internet em sites 

como o YouTube, Google Video, MySpace entre outros. 

87 Folder É um impresso publicitário com dobras. 

88 
Formatos de 

entrada e saída de 

vídeo 

formato é a organização de dados em um arquivo, sendo 

identificado por uma extensão. Os formatos de entrada e saída de 

vídeo possuem extensões de arquivos de vídeo. 

89 fórum 

É uma ferramenta para páginas de Internet destinada a promover 

debates através de mensagens publicadas abordando uma mesma 

questão. 

90 frames 
em inglês, quadro ou moldura, é cada um dos quadros ou imagens 

fixas de um produto audiovisual. 

91 FreeBSD 
É um sistema operacional livre do tipo Unix descendente do BSD 

desenvolvido pela Universidade de Berkeley. 
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92 freeware 

Software gratuito ou freeware é qualquer programa de computador 

cuja utilização não implica o pagamento de licenças de uso ou 

royalties. 

93 FTP 

File Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Arquivos), e 

é uma forma bastante rápida e versátil de transferir arquivos 

(também conhecidos como ficheiros), sendo uma das mais usadas 

na Internet. 

94 gap-fill Tipo de exercício com preenchimento de lacunas 

95 GIF 

sigla para Graphic Interchange Format (Formato de Intercâmbio 

Gráfico). Trata-se de um arquivo de imagem bastante utilizado na 

Internet devido ao seu tamanho compacto. No entanto, possui  

paleta limitada de cores. O termo pode ainda referir-se ao "Gif 

animado", que são as animações formadas por várias imagens GIF 

compactadas em uma só. Este tipo de gif é bastante utilizado para 

enfeitar páginas pessoais, blogs etc. 

96 Gnome 

Ambiente gráfico que privilegia aspectos como a usabilidade, 

acessibilidade e internacionalização dos sistemas operacionais que 

o utilizam como interface. Menos intuitivo que o KDE, porém mais 

adaptável. 

97 GNU/Linux 

Sistema operacional, responsável pela interface homem/máquina. 

Mantido por comunidades internacionais, atualmente 

interdisciplinares, de profissionais ligados à informática, educação, 

design gráfico entre outros. Esse sistema foi concebido por Linus 

Trovalds em 1991 e desde então vêm sendo aperfeiçoado. 

98 Gráfico Representação visual de dados, geralmente numéricos. 

99 Hardware 
É a parte física do computador, são as peças e equipamentos que 

fazem o computador funcionar. 

100 Hipertexto 

documento que contém links, os quais remetem a outras 

informações ou elementos, como páginas na internet, recursos, 

aplicativos, vídeos, imagens, sons (Ver "Link"). 

101 Hotspots 
funcionalidade do Dreamweaver que permite a seleção de áreas 

dentre de uma imagem para que seja inserido um link 

102 HTML É a linguagem utilizada para construir páginas web. 

103 Humanóide 

É o ser ou objeto no qual são colocadas características humanas. O 

estilo humanóide é bastante utilizado nos desenhos animados, 

quadrinhos e filmes de ficção científica. 

104 Hyperlink ver Link.  

105 ICQ 

É um programa de comunicação instantânea pioneiro na Internet 

que pertence à companhia Mail.ru Group. A sigla "ICQ" é um 

acrónimo feito com base na pronúncia das letras em inglês (I Seek 

You), em português, "Eu procuro você". 

106 IDE 

do inglês Integrated Development Environment ou Ambiente 

Integrado de Desenvolvimento, é um programa de computador que 

reúne características e ferramentas de apoio ao desenvolvimento de 

software com o objetivo de agilizar este processo. 

107 IEEE-LOM 
É considerada a especificação mais completa, e permite a descrição 

de objetos de aprendizagem físicos e digitais 

108 Imagem 3D  
imagem que apresenta três dimensões ou que é criada com o 

objetivo de proporcionar a ilusão de que têm três dimensões 
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(altura, largura e profundidade). As imagens 3D tornam-se, 

portanto, mais semelhantes aos objetos originais. 

109 Imagens Vetoriais 

Baseadas em vetores matemáticos, são imagens geradas a partir de 

descrições geométricas de suas formas. Os programas de imagens 

vetoriais mais conhecidos são o Adobe Illustrator e o Corel Draw. 

110 IMS CP 

IMS-CP Content Packaging - Empacotamento de conteúdos 

educacionais pelo padrão do IMS GLC. Visa a interoperabilidade 

entre sistemas de aprendizagem (transferência de conteúdos de um 

sistema à outro) e a importação/exportação de conteúdos entre 

sistemas de aprendizagem (edição de conteúdos através de 

ferramentas/editores independentes daquele no qual o conteúdo foi 

originalmente criado). 

111 
Inteligência 

coletiva 

Conhecimento construído a partir de relações sociais estabelecidas 

no ciberespaço, com auxílio das tecnologias da informação e 

comunicação da web, reconhecendo o enriquecimento mútuo das 

pessoas. O saber está na sociedade, mas ninguém sabe tudo e todos 

sabem algo. 

112 Interativo 

Conceito associado às tecnologias de informação e comunicação 

(ver "Tecnologias de Informação e Comunicação"), no qual o 

usuário interage com o conteúdo em tempo real. 

113 Interface 

Têm diferentes significados, mas na informática geralmente se 

refere ao layout de uma página, na qual os diferentes elementos 

permitem que o usuário interaja com os aplicativos, recursos, 

ferramentas disponibilizados. 

114 Internet 

A Internet é o maior conglomerado de redes de comunicações em 

escala mundial e dispõe milhões de computadores interligados pelo 

protocolo de comunicação TCP/IP que permite o acesso a 

informações e todo tipo de transferência de dados. 

115 Internet Explorer Navegador produzido e distribuído pela Microsoft 

116 Interoperabilidade 

Capacidade de interação e troca de informações, entre dois ou mais 

sistemas (diversas tecnologias de informação e comunicação), 

ajustadas a procedimentos definidos, buscando alcançar os 

objetivos esperados. 

117 Intuitivo 

Uma ferramenta intuitiva é aquela em que, observando os ícones e 

a disposição dos materiais, compreende-se facilmente sua 

utilização. 

118 IOS 

É um sistema operacional móvel da Apple Inc. desenvolvido 

originalmente para o iPhone, também é usado em iPod Touch, iPad 

e Apple TV. 

119 iPad 
É um dispositivo em formato tablete (tablet) produzido pela Apple 

Inc. 

120 iPaq 

É uma linha de personal digital assistants (assistente pessoal 

digital), inicialmente desenvolvida pela Compaq e posteriormente 

continuada pela Hewlett-Packard após a compra daquela por esta. 

121 IRIX 

sistema operacional baseado no Unix com o BSD desenvolvido 

pela Silicon Graphics (SGI) para funcionar em computadores com 

arquitetura MIPS de 32 e 64-bits em servidores e estações de 

trabalho 

122 iTunes 
É um reprodutor de áudio (e vídeo, a partir da versão 4.8, chamado 

de media player), desenvolvido pela Apple, para reproduzir e 
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organizar música digital, arquivos de vídeo e para a compra de 

arquivos de mídia digital no formato gestão de gestor de direitos 

digitais FairPlay. 

123 Jabber IMs protocolo livre de comunicação instantânea 

124 Java 

É uma linguagem de programação orientada a objeto desenvolvida 

na década de 90 por uma equipe de programadores na empresa Sun 

Microsystems. 

125 JavaScript 

É uma linguagem de script baseada em ECMAScript padronizada 

pela Ecma international nas especificações ECMA-262 e ISO/IEC 

16262 e é atualmente a principal linguagem para programação 

client-side em navegadores web. 

126 jingles 

mensagem publicitária musicada e elaborada com um refrão 

simples e de curta duração, a fim de ser lembrado com facilidade. É 

uma música feita exclusivamente para um produto ou empresa. 

127 jogos lúdicos 
são jogos utilizados para o desenvolvimento e aprendizado do ser 

humano. 

128 JPG 

JPEG (ou JPG) é um método comum usado para comprimir 

imagens fotográficas. O grau de redução pode ser ajustado, o que 

permite a você escolher o tamanho de armazenamento e seu 

compromisso com a qualidade da imagem. 

129 jQuery 
É uma biblioteca JavaScript cross-browser desenvolvida para 

simplificar os scripts client side que interagem com o HTML. 

130 JS ver JavaScript 

131 KDE 

Ambiente gráfico responsável por fornecer uma interface 

organizada e consistente facilitando a interação entre o usuário e o 

computador. Seu ponto forte é a barra de tarefas, que pode ser 

utilizada por qualquer usuário de forma intuitiva. 

132 Keynote 

É um programa destinado a criação e apresentação de slides e faz 

parte do iWork, uma suíte de escritório desenvolvida pela Apple 

Inc. disponível exclusivamente para o Mac OS e o iOS. 

133 Kubuntu 

Distribuição Linux do projeto Ubuntu com interface gráfica KDE. 

Essa interface é mais simples e permite que qualquer pessoa possa 

utilizá-la sem maiores dificuldades. 

134 LAN 

Acrônimo de local area network), ou ainda rede local, é uma rede 

de computadores utilizada na interconexão de equipamentos 

processadores com a finalidade de troca de dados. 

135 LaTeX 

É um conjunto de macros para o processador de textos (TeX), 

utilizado amplamente para a produção de textos matemáticos e 

científicos devido à sua alta qualidade tipográfica.  

136 Layout 

Esboço ou rascunho. Projeto ou planejamento. Representa ideias 

iniciais acerca da distribuição de determinados elementos em uma 

página (digital ou não), como textos e imagens. 

137 LCMS 
Learning Content Management System - sistema de gestão de 

conteúdos de aprendizagem 

138 LDAP 
Lightweight Directory Access Protocol, é um protocolo para 

atualizar e pesquisar diretórios rodando sobre TCP/IP. 

139 
Linguagem de 

programação 

Método que indica ao computador um número indeterminado de 

operações que ele deve executar, em outras palavras, é um método 

para passar instruções para o computador. 
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140 Link 
É uma palavra ou imagem que remete a outra informação ou 

elemento. São os links que tornam um documento hipertextual. 

141 LinkedIn 
É uma rede de negócios, é comparável a redes de relacionamentos, 

e é principalmente utilizada por profissionais. 

142 lite-C 

É uma linguagem de programação para aplicações multimidia e 

jogos de computador pessoal, usando um subconjunto sintaxe da 

linguagem C, com alguns elementos da linguagem C + +. 

143 LMS 

Learning Management System, também chamado de plataforma e-

learning ou ainda sistema de gerenciamento de cursos, SGC 

disponibiliza uma série de recursos, síncronos e assíncronos, que 

dão suporte ao processo de aprendizagem, permitindo seu 

planejamento, implementação e avaliação. 

144 Logo 

linguagem de programação simples, voltada para crianças. 

Idealizada por Wally Feurzeig e Seymour Papert em 1967, faz 

parte de jogos como SuperLogo e MegaLogo, ou ainda o KTurtle. 

145 logon realizar login, acessar um determinado sistema 

146 LOM 
Learning Object Metadata, significa metadados para objetos de 

aprendizagem, usualmente em XML 

147 Mac ver Mac OS 

148 Mac OS 

O Macintosh Operating System é a denominação do sistema 

operacional padrão dos computadores Macintosh produzidos pela 

Apple Inc. 

149 Mapa conceitual 
esquema mental estruturado sobre determinado assunto no qual se 

estabelecem pontos de ligação entre termos e/ou expressões. 

150 Material didático 

todo material que serve de apoio/recurso para o processo de ensino 

e aprendizagem. O êxito no uso do material dependerá da 

intencionalidade e articulação com a prática pedagógica. 

151 metadados 

ou Metainformação, 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. 

152 metatagging 

Metadados, ou Metainformação, 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. 

153 Microsoft Office 

Pacote de aplicativos da empresa Microsoft que é semelhante ao 

pacote do BrOffice. A última versão, o Office 2007, possui os 

seguintes programas: Word (editor de texto), Excel (editor de 

planilhas), PowerPoint (apresentações), Access (banco de dados), 

Outlook (visualizador de email e organizador pessoal), InfoPath 

(formulários de dados em XML), Publisher (editoração e 

diagramação eletrônica), e SharePoint Workspace (ferramenta que 

permite o uso colaborativo de documentos). 

154 
Microsoft SQL 

Server 2000 

É um SGBD - sistema gerenciador de Banco de dados relacional 

criado pela Microsoft em parceria com a Sybase em 1988 e 

inserido como produto complementar do Windows NT. 

155 middleware ou mediador, no campo da computação distribuída, é um programa 
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de computador que faz a mediação entre software e demais 

aplicações. É utilizado para mover ou transportar informações e 

dados entre programas de diferentes protocolos de comunicação, 

plataformas e dependências do sistema operacional. 

156 MIDI 

Musical Instrument Digital Interface, é uma especificação para 

sintetizadores que impõe vários requisitos para além da norma 

MIDI mais geral. 

157 Mídia 
Meio de comunicação que permite difusão da informação, tal como 

o vídeo, o computador, o áudio, o livro, entre outros. 

158 mixagem 
É a atividade pela qual uma multitude de fontes sonoras é 

combinada em um ou mais canais. 

159 MKV 

É um container de dados de vídeo. Deste modo, MKV permite 

conter vários dados resultantes de diferentes tipos de codificações 

(ou codecs) de video; sua maior utilidade é a sincronização dos 

dados de video com os de audio, com os títulos, legendas, capítulos 

e etc. 

160 MPC 

Media Player Classic é um tocador multimídia compacto para 

Windows. Exige poucos recursos do computador. É esteticamente 

similar ao Windows Media Player, com mais opções de 

apresentação e configuração 

161 MPEG-4 
MPEG-4 é um padrão utilizado para compressão de dados digitais 

de áudio e vídeo (AV) 

162 MS-Excel 
O Microsoft Office Excel é um programa de planilha eletrônica 

escrito e produzido pela Microsoft 

163 MSN 

derivado de The Microsoft Network, é um portal e uma rede de 

serviços oferecidos pela Microsoft em suas estratégias envolvendo 

tecnologias de Internet. 

164 MS-Powerpoint 
É um programa utilizado para criação/edição e exibição de 

apresentações gráficas 

165 MS-Word 
O Microsoft Word é um processador de texto produzido pela 

Microsoft. 

166 Multimídia 
É a combinação de diferentes meios de comunicação, como áudio, 

vídeo, texto, imagem, animação. 

167 multi-tenant 
É uma arquitetura que permite que múltiplos clientes compartilhem 

os mesmos recursos físicos, mas permaneçam logicamente isolados 

168 My Space 

É um serviço de rede social que utiliza a Internet para comunicação 

online através de uma rede interativa de fotos, blogs e perfis de 

usuário 

169 MySQL 

É um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD), que 

utiliza a linguagem SQL (Linguagem de Consulta Estruturada, do 

inglês Structured Query Language) como interface. 

170 Navegador web 

também conhecido simplesmente como Navegador ou ainda como 

web browser ou somente browser. Trata-se de um programa que 

tem por fim exibir ao usuário um determinado conteúdo da web 

(página da web). 

171 Navegar percorrer páginas na web. 

172 Normetic 

intercâmbio de dados descrevendo os recursos de ensino e 

aprendizagem (REA). Estes sao geralmente numéricos e 

disponiveis diretamente pela internet. A pesquisa de REA se realiza 
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consultando un conjunto de fichas descritivas respeitando um certo 

esquema de descriçao (que determina os campos utilizados e seu 

formato) 

173 Notepad 
Bloco de notas, é um editor de texto simples que foi incluído em 

todas as versões Microsoft Windows 

174 NUT extensão de arquivo de vídeo, MythTV Video 

175 Office 

O Microsoft Office é uma suíte de aplicativos para escritório que 

contém programas como processador de texto, planilha de cálculo, 

banco de dados, apresentação gráfica e gerenciador de tarefas, de e-

mails e contatos. 

176 Ogg Vorbis 

É uma tecnologia que por meio de um algoritmo grava música e 

voz consumindo pouco espaço virtual no meio de registro, como 

por exemplo um disco rígido.  

177 on-demand sob demanda 

178 ONGs 

Organizações não governamentais, atualmente significam um 

grupo social organizado, sem fins lucrativos, constituído formal e 

autonomamente, caracterizado por ações de solidariedade no 

campo das políticas públicas e pelo legítimo exercício de pressões 

políticas em proveito de populações excluídas das condições da 

cidadania. 

179 Online 
A tradução seria "estar em linha". Significa estar ligado à rede ou a 

outro(s) computador(es). 

180 OO Livre Open Office livre, um projeto comandado pela Oracle 

181 Open Source 

Código aberto,, foi criado pela OSI (Open Source Initiative) e 

refere-se a software também conhecido por software livre. 

Genericamente trata-se de software que respeita as quatro 

liberdades definidas pela Free Software Foundation. 

182 OpenGL 

Open Graphics Library, é uma API livre utilizada na computação 

gráfica, para desenvolvimento de aplicativos gráficos, ambientes 

3D, jogos, entre outros. 

183 Oracle 

É um SGBD (sistema gerenciador de banco de dados) que surgiu 

no fim dos anos 70, quando Larry Ellison vislumbrou uma 

oportunidade que outras companhias não haviam percebido, 

quando encontrou uma descrição de um protótipo funcional de um 

banco de dados relacional e descobriu que nenhuma empresa tinha 

se empenhado em comercializar essa tecnologia. 

184 Página HTML 

É um conjunto de comandos e textos que determinam a 

apresentação dos itens que devem constar na página web (Ver 

"HTML"). 

185 Palavra-chave 
É uma palavra que resume o significado de um documento ou 

texto. É bastante utilizada em sistemas de busca. 

186 PC Windows 
Computadores pessoais que utilizam sistemas operacionais 

Windows 

187 PCB printed circuit board, traduzindo: placa de circuito impresso 

188 PDF 

Portable Document Format (PDF) é um formato de arquivo, 

desenvolvido pela Adobe Systems, para representar documentos de 

maneira independente do aplicativo, do hardware e do sistema 

operacional usados para criá-los. 

189 Pendrive É um dispositivo para armazenamento, uma memória, também 
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conhecido como "chaveiro de memória" ou "disco removível". 

190 Perl 

É uma linguagem de programação estável e multiplataforma, usada 

em aplicações de missão crítica em todos os setores, sendo 

destacado o seu uso no desenvolvimento web de todos os tipos. 

191 Photoshop 

Adobe Photoshop é um software caracterizado como editor de 

imagens bidimensionais do tipo raster (possuindo ainda algumas 

capacidades de edição típicas dos editores vetoriais) desenvolvido 

pela Adobe Systems. 

192 PHP 

Acrônimo recursivo para "PHP: Hypertext Preprocessor", 

originalmente Personal Home Page, é uma linguagem interpretada 

livre, usada originalmente apenas para o desenvolvimento de 

aplicações presentes e atuantes no lado do servidor, capazes de 

gerar conteúdo dinâmico na World Wide Web. 

193 Picasa 

Picasa é um programa de computador que inclui a edição digital de 

fotografias e cuja função principal é organizar a coleção de fotos 

digitais presentes no computador, de forma a facilitar a procura por 

fotografias específicas por parte do usuário do software.  

194 Planilha 

Também conhecida como Planilha Eletrônica é um aplicativo no 

qual tabelas são utilizadas com o fim de realizar cálculos ou 

apresentar dados. Exemplos de Planilhas são o Calc e o Excel. 

195 player Aplicativos que executam arquivos de vídeo e/ou áudio 

196 plug-ins 

Módulo de extensão (também conhecido por plug-in, add-in, add-

on) é um programa de computador usado para adicionar funções a 

outros programas maiores, provendo alguma funcionalidade 

especial ou muito específica. Geralmente pequeno e leve, é usado 

somente sob demanda. 

197 PME 

 

198 PNG 

PNG (Portable Network Graphics) é um formato de dados utilizado 

para imagens, que surgiu em 1996 como substituto para o formato 

GIF, devido ao facto de este último incluir algoritmos patenteados. 

199 Podcast 
Arquivo de áudio digital publicado na internet. Pode ser em 

formato mp3 ou AAC. 

200 Portal 

Site na internet que funciona como centralizador e distribuidor de 

conteúdo para outros sites ou subsites. Exemplos: lojas online; 

serviços de ―Bank-Line‖ e portais que unem diferentes 

ferramentas, como Google + Google Docs + Google Agenda. 

201 Postar 
Sinônimo de escrever (uma mensagem, resposta) em ambientes 

e/ou ferramentas virtuais. 

202 Postscript 

É uma linguagem de programação especializada para visualização 

de informações, ou uma linguagem de descrição de páginas, 

originalmente criada para impressão e posteriormente modificada 

para o uso com monitores 

203 PPS 
Extensão de arquivos gerados no MS-PowerPoint porém o arquivo 

é Executado como um slide show. 

204 PPT Extensão de arquivos gerados no MS-PowerPoint 

205 
Prática 

pedagógica Atividade pedagógica planejada e colocada em ação. 

206 Print screen 
trata-se de uma tecla do computador. Usando-se o Sistema 

Operacional Windows, a pressão sobre a tecla permite capturar 
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(copiar) a imagem que aparece na tela. 

207 Processamento 

Em âmbito tecnológico, processamento significa transformar os 

dados fornecidos (números, caracteres, imagens, etc.) em 

informação a fim de gerar um resultado. 

208 
Projeto 

interdisciplinar 

Projeto educacional no qual determinado conteúdo ou tema é 

trabalhado de forma integrada por diferentes disciplinas 

209 
Projeto Político 

Pedagógico 

documento que expressa a reflexão da comunidade escolar, 

portanto, participativo. Visa atender às diretrizes do sistema 

nacional de Educação, mas também responder às questões que 

permeiam docentes, discentes e os pais dos alunos. Trata-se de um 

instrumento teórico-metodológico que reflete a identidade, a 

realidade e a ação educativa da escola. 

210 
Projeto político 

pedagógico 

Documento que expressa a reflexão da comunidade escolar, 

portanto, participativo. Visa atender às diretrizes do Sistema 

Nacional de Educação, mas também responder às questões que 

permeiam docentes, discentes e os pais dos alunos. Trata-se de um 

instrumento teórico-metodológico que reflete a identidade, a 

realidade e a a ação educativa da escola. 

211 
Projetor 

multimídia 

Também conhecido como Data Show, é um aparelho que amplia 

imagens (da tela do computador ou de outro dispositivo) em uma 

parede ou telão. 

212 PSD 

É um método criado pela Adobe Systems Incorporated 

especialmente para imagens do produto Adobe Photoshop. Ele 

grava diferentes camadas de imagens com máscaras, espaço de 

cores, perfil ICC, transparencia, texto, canais alfa, focos de cor, 

clipping path e configurações de duplo tom. 

213 Quadro branco 

É uma tela/espaço branco que pode receber intervenções, sejam 

elas de caráter textual, desenho ou imagem. Pode ou não ser 

permitido que todos que estão tendo acesso ao quadro branco 

também possam editá-lo, isso dependerá dos objetivos do 

professor. 

214 Quiz 
Conjunto de perguntas e respostas sobre um assunto geral ou 

específico. 

215 RAD Rapid Application Development 

216 RAM 

Memória de acesso aleatório (do inglês Random Access Memory, 

frequentemente abreviado para RAM) é um tipo de memória que 

permite a leitura e a escrita, utilizada como memória primária em 

sistemas eletrônicos digitais. 

217 
Recursos 

informáticos 

Refere-se aos materiais relacionados à informática, tanto hardware 

quanto software. 

218 
Recursos 

tecnológicos 

No contexto da Informática na Educação é sinônimo de recursos 

informáticos. Refere-se aos materiais relacionados à informática, 

tanto hardware quanto software. 

219 Rede 

Computadores conectados. Exemplos: Computadores em uma 

empresa podem estar ligados em rede e trocar informações, dados, 

e-mails. 

220 
repositório de 

imagens 

O mesmo que banco de imagens, locais onde podem ser 

armazenados diversos tipos de imagens 

221 Repositórios de São bancos de dados sobre Objetos de Aprendizagem. 
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Objetos de 

Aprendizagem 

222 Reutilização 

É a possibilidade de empregar materiais (digitais ou não digitais), 

por várias vezes, desempenhando a mesma função ou não, em 

contextos diferenciados, economizando tempo e possibilitando 

melhores resultados. 

223 
Reversibilidade do 

pensamento 

De acordo com a teoria construtivista (Veja o ―Você já leu ‗Jean 

Piaget‘"? no Módulo I), é a capacidade do sujeito de elaborar uma 

série com transformações e depois fazer o caminho inverso. 

224 rich media 

Mistura de jogos online de Internet e spots de TV. É uma nova 

ferramenta de publicidade online com base na contratação de 

espaço comercial de média digital, cujo conteúdo enriquecido por 

vídeo streaming com as mais recentes técnicas de animação, bem 

como softwares para download que se podem interagir. 

225 ROI 

Retorno sobre investimento (em inglês, return on investment ou 

ROI), taxa de lucro ou simplesmente retorno, é a relação entre o 

dinheiro ganho ou perdido através de um investimento, e o 

montante de dinheiro investido. 

226 Rollover efeito de passar o mouse por cima de uma imagem e aparecer outra 

227 SaaS 

Software como serviço, Software as a service, é uma forma de 

distribuição e comercialização de software. No modelo SaaS o 

fornecedor do software se responsabiliza por toda a estrutura 

necessária para a disponibilização do sistema (servidores, 

conectividade, cuidados com segurança da informação) e o cliente 

utiliza o software via internet, pagando um valor recorrente pelo 

uso. 

228 SAP 

É uma empresa de origem alemã, com forte presença no Brasil, 

criadora de Softwares de Gestão de Empresas. Ao longo de quatro 

décadas, a SAP evoluiu de uma empresa pequena e regional a uma 

organização de alcance mundial. Hoje, a SAP é a líder global de 

mercado em soluções de negócios colaborativas e multiempresas. 

O principal produto da empresa, que emprega mais de 55.000 

pessoas, é o sistema integrado de gestão empresarial (ERP) SAP 

ERP. 

229 Scanner 

Trata-se de um periférico de entrada, ou seja, de um acessório que 

pode ser conectado ao computador. Sua função é digitalizar. Em 

outras palavras, ele copia imagens, fotos e textos e os transforma 

em arquivos de imagem, que podem ser salvos no computador. 

230 SCORM 

Sharable Content Object Reference Model, 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. 

231 SCOs 

Objeto de conteúdo compartilhável - um tipo de recurso que 

representa o Núcleo do SCORM. SCOs são pedaços reutilizáveis 

??de treinamento que são montados em organizações dentro de um 

manifesto. Definição do conteúdo como um conjunto de SCOs 

permite que o conteúdo possa ser reutilizado dentro e através de 

cursos. 

232 screencam Software de captura de tela utilizado em ambiente windows 
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233 screensaver 

Descanso de tela, ou protetor de tela é um programa de computador 

originalmente desenvolvido para preservar a qualidade de imagem 

do monitor, simplesmente "escurecendo" a tela ou preenchendo-a 

com animações quando o computador permanece muito tempo sem 

uso. Atualmente os descansos de tela são mais utilizados por 

entretenimento ou segurança. 

234 Screenshots Capturar (imagens) 

235 script 

São linguagens de programação executadas do interior de 

programas e/ou de outras linguagens de programação, não se 

restringindo a esses ambientes. 

236 SDL 

Simple DirectMedia Layer, é uma biblioteca multimídia e 

multiplataforma escrita em C (mas diretamente compatível com 

C++ e possui interfaces para outras linguagens de programação, 

como Ada, Eiffel, Java, Lua, ML, Perl, PHP, Pike, Python, e 

Ruby), que cria uma abstração em várias plataformas de gráficos, 

sons, e entrada de APIs, tornando possível ao programador 

escrever um jogo de computador ou outra aplicação multimedia já 

que ela pode rodar em GNU/Linux, Windows, Mac OS Classic, 

Mac OS X, BeOS, FreeBSD, OpenBSD, Solaris, QNX, IRIX, e 

muitas outras plataformas não oficialmente suportadas.  

237 Sim City 
É um jogo de simulação da Maxis criado pelo designer de jogos 

Will Wright, o mesmo criador de The Sims. 

238 Simulação 

É a recriação de fatos do mundo real. No âmbito da educação tem a 

intenção de proporcionar ao aluno situações em que ele possa testar 

diferentes ações, construindo hipóteses. Objetos de Aprendizagem 

em formato de simulação, por exemplo, podem recriar situações 

cotidianas, como trabalhar em uma empresa, administrar uma 

cidade, socorrer feridos, etc. 

239 Sistema de busca 

É uma ferramenta de pesquisa para auxiliar o usuário a encontrar 

determinado material/conteúdo. O sistema pode solicitar a 

digitação de termo(s) para a busca, como uma ou mais palavras-

chave (busca simples) ou  combinar diferentes campos (busca 

avançada). Exemplos de sites que trabalham com sistema de busca: 

Google e Alta Vista. 

240 
Sistema 

Operacional 

É o gerenciador dos recursos instalados no computador e o 

programa que oferece uma interface entre o computador e o 

usuário. O Linux e o Windows são exemplos de sistemas 

operacionais. 

241 Site 
conjunto de páginas web. Exemplo: Site do MEC. A página inicial 

é uma página web, que dá acesso a várias outras páginas web. 

242 SME Subject matter expert, traduzindo: especialista no assunto 

243 SoC 

Security Operations Center, Centro de Operações de Segurança, é 

um termo genérico que descreve parte ou a totalidade de uma 

plataforma cujo objetivo é prestar serviços de detecção e reação a 

incidentes de segurança 

244 Software 

neste contexto significa programa de computador. Ou seja, uma 

seqüência de instruções as quais são interpretadas e executadas por 

um processador. 

245 Software livre 
É o software que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e 

redistribuído sem restrição. A forma usual de um software ser 
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distribuído livremente é sendo acompanhado por uma licença de 

software livre (como a GPL ou a BSD) e com a disponibilização do 

seu código-fonte (Fonte: BR - Linux.org). 

246 Solaris É um Sistema Operacional UNIX 

247 SPICE 

Acrônimo de Simulated Program with Integrated Circuits 

Emphasis, ou Programa de Simulação com Ênfase em Circuitos 

Integrados, é um software de simulação de circuitos analógicos. É 

uma poderosa ferramenta usada para testar, e antever 

comportamento de circuitos contendo circuitos integrados, 

resistores, transistores, capacitores, diodos e outros componentes 

elétricos e eletrônicos. 

248 Stop-motion 
Técnica de animação bastante utilizada em desenhos animados no 

cinema. 

249 storyboard 

São organizadores gráficos tais como uma série de ilustrações ou 

imagens arranjadas em sequência com o propósito de pré-visualizar 

um filme, animação ou gráfico animado, incluindo elementos 

interativos em websites. 

250 streaming 

É uma forma de distribuir informação multimídia numa rede 

através de pacotes. Ela é frequentemente utilizada para distribuir 

conteúdo multimídia através da Internet. 

251 SWF 

É um formato de arquivo de aplicações web, criado pela 

Macromedia, atualmente adquirida pela Adobe. Tem por 

característica suportar conteúdo multimídia, além de ser 

relativamente leve, e por esse motivo é usado extensivamente na 

Web para inserir conteúdo multimídia em sites. 

252 Symbian 

É um sistema operacional móvel (OS) e plataforma de computação, 

projetado para smartphones, sob conduta da Nokia é mantido pela 

Accenture 

253 Taxonomia 

Taxonomia é um sistema utilizado para classificar e facilitar o 

acesso à informação. Seu objetivo é representar conceitos através 

de termos; melhorar a comunicação entre especialistas e outros 

públicos; propor formas de controle da diversificação e oferecer 

um mapa do processo de conhecimento 

254 

Tecnologias da 

Informação e 

Comunicação 

(TIC’s) 

Conjunto de recursos tecnológicos, geralmente utilizados de forma 

integrada. Hoje em dia as TIC‘s são utilizadas em quase todas as 

áreas, inclusive na educação, contribuindo para a efetivação de 

processos de ensino e aprendizagem e possibilitando a modalidade 

a distância. Exemplos de TIC‘s: internet, webcam, telefone celular, 

rádio. 

255 Telecentro 

lugar físico que disponibiliza computadores para que a comunidade 

possa usufruir dos seus benefícios, tanto através da alfabetização 

digital como da inclusão digital. 

256 TextGRAB SDK 

É uma biblioteca que permite a captura de tela de texto em 

aplicativos do Windows. Você pode usá-lo para capturar texto de 

qualquer aplicação que não provê comunicação API para alimentar 

outro programa. Você pode capturar texto de qualquer parte de 

qualquer janela incluindo: mensagens da barra de status, 

mensagens de erro do Windows e muito mais, controles de lista, 

exibições de lista, os menus, os controles personalizados, etc. 

257 thumbnail Miniaturas (unhas do polegar – na designação inglesa) são versões 
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reduzidas de imagens, usadas para tornar mais fácil o processo de 

as procurar e reconhecer. 

258 TIC`s (Ver Tecnologias da informação e comunicação). 

259 TIFF 

acrônimo para Tagged Image File Format, é um formato de arquivo 

raster (popularmente chamado de bitmap) para imagens digitais 

criado pela Aldus para uso no processo de impressão PostScript, 

que agora é controlado pela Adobe. Transformou-se no formato 

padrão dos arquivos gráficos (32-bits) com elevada definição de 

cores. 

260 Timeline linha do tempo 

261 Tumblr 

É uma plataforma de blogging que permite aos usuários publicarem 

textos, imagens, vídeo, links, citações, áudio e "diálogos", a 

maioria dos posts feitos no Tumblr são textos curtos, mas a 

plataforma não chega a ser um sistema de microblog. 

262 Tutorial 
manual, eletrônico ou não, que indica como manusear algum tipo 

de recurso. 

263 Twitter 

É uma rede social e servidor para microblogging, que permite aos 

usuários enviar e receber atualizações pessoais de outros contatos 

(em textos de até 140 caracteres, conhecidos como "tweets"), por 

meio do website do serviço, por SMS e por softwares específicos 

de gerenciamento. 

264 Ubuntu 

projeto que visa desenvolver uma distribuição Linux de acesso 

fácil a todos os usuários, independente de nacionalidade ou, nível 

de conhecimento ou limitações físicas. Baseado no sistema Debian, 

possui originalmente interface Gnome, mas também pode 

apresentar interface KDE. Possui algumas distribuições derivadas 

como o Xubuntu, Kubuntu e o Edubuntu. 

265 Upload 
exportar um arquivo eletrônico para a web. Quando se anexa um 

arquivo a um e-mail, faz-se o upload do arquivo. 

266 URIs 

Identificador Uniforme de Recursos (URI) (Uniform Resource 

Identifier, (em inglês)) é uma cadeia de caracteres compacta usada 

para identificar ou denominar um recurso na Internet. O principal 

propósito desta identificação é permitir a interação com 

representações do recurso através de uma rede, tipicamente a Rede 

Mundial, usando protocolos específicos. URIs são identificadas em 

grupos definindo uma sintaxe específica e protocolos associados. 

267 URL 

Uniform Resource Locator, em português Localizador-Padrão de 

Recursos, é o endereço de um recurso (um arquivo, uma 

impressora etc.), disponível em uma rede; seja a Internet, ou uma 

rede corporativa, uma intranet. 

268 USB 

Universal Serial Bus é um tipo de conexão "ligar e usar" que 

permite a conexão de periféricos sem a necessidade de desligar o 

computador. 

269 VBScript 

Acrônimo de Microsoft Visual Basic Scripting Edition, é um sub-

sistema do Visual Basic usado em Active Server Pages e em 

Windows Scripting Hosts como uma linguagem de aplicação 

universal (general-purpose). O VBScript é frequentemente usado 

em substituição aos arquivos de lote do DOS. 

270 VOB 
Video Object, é um arquivo de vídeo presente na maioria dos 

DVD-Vídeo. Ele contém o próprio vídeo, áudio, legendas e menus 
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(VobSubs), conteúdos em formato streaming. 

271 VoIP 

Voz sobre IP, (Voice over Internet Protocol), telefonia IP, telefonia 

Internet, telefonia em banda larga ou voz sobre banda larga é o 

roteamento de conversação humana usando a Internet ou qualquer 

outra rede de computadores baseada no Protocolo de Internet, 

tornando a transmissão de voz mais um dos serviços suportados 

pela rede de dados. 

272 Web rádio 
É o rádio via Internet ou rádio online, o qual pode transmitir 

programas gravados ou ao vivo. 

273 Web Service 

é uma solução utilizada na integração de sistemas e na 

comunicação entre aplicações diferentes. Com esta tecnologia é 

possível que novas aplicações possam interagir com aquelas que já 

existem e que sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes 

sejam compatíveis. 

274 web-based baseado na web 

275 webcam 
É uma câmera de vídeo de baixo custo que capta imagens e as 

transfere para um computador.  

276 webcasts 

É a transmissão de áudio e vídeo utilizando a tecnologia streaming 

media, pode ser utilizada por meio da internet ou redes 

corporativas, intranet para distribuição deste tipo de conteúdo. 

277 webinars 

É uma Webconferência onde a comunicação é de uma via apenas, 

ou seja, somente uma pessoa fala e as outras assistem. A interação 

entre os participantes é limitada apenas ao chat, podendo conversar 

entre si ou então apenas enviar perguntas ao palestrante. 

278 Wiki 

É um software colaborativo da internet que permite a edição 

coletiva de seus documentos. Pode ser entendido com um conjunto 

de páginas públicas inteligadas através da internet. Ex.: Wikipédia 

279 Windows 
Microsoft Windows é uma popular família de sistemas 

operacionais criados pela Microsoft 

280 
Windows Live 

Messenger 

É um programa de comunicação instantânea pela Internet. É a nova 

geração do MSN Messenger, parte dos novos serviços online da 

Microsoft chamados de Windows Live. 

281 
Windows Server 

2000 Sistema operacional Windows para servidores 

282 WMV 

Windows Media Video é um nome genérico para um conjunto de 

formatos de vídeo desenvolvidos pela Microsoft, parte do 

Windows Media. 

283 WYSIWYG 

Acrônimo da expressão em inglês "What You See Is What You 

Get", cuja tradução remete a algo como "O que você vê é o que 

você obtem". Significa a capacidade de um programa de 

computador de permitir que um documento, enquanto manipulado 

na tela, tenha a mesma aparência de sua utilização, usualmente 

sendo considerada final a forma impressa.  

284 XML 
EXtensible Markup Language é uma recomendação da W3C para 

gerar linguagens de marcação para necessidades especiais. 

285 XML SCHEMA 

É uma linguagem baseada no formato XML para definição de 

regras de validação ("esquemas") em documentos no formato 

XML. Foi a primeira linguagem de esquema para XML a obter o 

status de recomendação por parte do W3C. 
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286 XSLT 

XSL Transformations, ou XSLT (eXtensible Stylesheet Language 

for Transformation - linguagem extensível para folhas de estilo de 

transformações), é uma linguagem de marcação XML usada para 

criar documentos XSL que, por sua vez, definem a apresentação 

dos documentos XML nos browsers e outros aplicativos que a 

suportem. 

287 Yahoo 

É uma empresa norte-americana de serviços de Internet com a 

missão de ser "o serviço de Internet global mais essencial para 

consumidores e negócios". Opera um portal de Internet, um 

diretório web, e outros serviços, incluindo o popular Yahoo! Mail. 

288 YouTube 
É um site que permite que seus usuários carreguem e compartilhem 

vídeos em formato digital. 

 

 

APENDICE A Questionário para validação da Taxonomia das Ferramentas de 

Autoria 

 

Número Questões realizadas 

1 

Busque uma ferramenta usando os seguintes filtros: a) Tipo de Ferramenta de 

Autoria -> Ferramenta de Desenvolvimento de Conteúdos -> Rapid Learning. b) 

Refine sua pesquisa clicando em Modalidade de Licença -> Ferramenta Gratuita. 

Os filtros foram aplicados com facilidade. 

2 
Busque encontrar uma ferramenta que: tenha conformidade com o padrão 

SCORM 2004 e que não exija conhecimento em programação. Tive facilidade de 

encontrar ferramentas com essas características. 

3 Utilizando o campo de pesquisa procure pela ferramenta "Articulate". Consegui 

encontrar facilmente o link para acesso ao website da ferramenta. 

4 A quantidade de ferramentas disponíveis na taxonomia é adequada para apoio à 

escolha de uma ferramenta para um projeto educacional. 

5 As informações mais relevantes sobre as ferramentas estão presentes na 

taxonomia. 

6 As classificações utilizadas na taxonomia são adequadas. 

7 Tomei conhecimento de algumas ferramentas as quais não conhecia.  

8 A taxonomia é útil para auxílio a escolha de uma ferramenta para um projeto 

educacional 

9 Manifeste livremente sua opinião (opcional).  

 

Plano de trabalho 
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Esta pesquisa foi composta pelas seguintes etapas, relacionadas com os objetivos 

específicos mencionados: 

(1) Pesquisa Documental: essa etapa atende o Objetivo Específico 1 e compreende as 

atividades:  

a. Definição de critérios: definição dos critérios a serem utilizados para 

seleção de trabalhos relacionados; 

b. Pesquisa bibliográfica: busca e seleção de artigos com bases de dados da 

Web; 

c. Análise dos trabalhos: leitura e análise dos artigos selecionados; 

(2) Estado da Arte: Esta etapa atende o Objetivo Específico 2 e compreende as 

atividades: 

a. Desenvolvimento de Protocolo de Busca: critérios para inclusão e 

exclusão dos estudos. 

b. Execução de Busca: identificação, seleção e avaliação de estudos 

primários extração e sintetização dos dados. 

(3) Análise de Dados: Esta etapa atende o Objetivo Específico 3 e compreende as 

atividades: 

a. Tabulação: tabulação em planilha eletrônica dos resultados da revisão 

estado da arte. 

b. Vocabulário Controlado: Análise os dados coletados aplicando os 

principio de classificação de Ranganathan e a norma internacional 

ANSI/NISO Z39. 19 que trata dos vocabulários controlados.  

(4) Desenvolvimento da Taxonomia: Atende o Objetivo Específico 4 e compreende 

as seguintes etapas: 

a. Aplicação da Metodologia: Princípio de Campos e Gomes (Campos, M. 

L. A; Gomes, H. E, 2008). 

b. Geração dos Recursos Visuais: Utilização software Flameco para 

inserção dos dados, navegação, controle, hierarquia e geração de mapas, e 

relatórios em htmle xml;  

(5) Avaliação da Taxonomia: Essa etapa atende o Objetivo Específico 5 e 

compreende as atividades: 

a. Avaliação Taxonomia: realização de pesquisa com usuários de 

ferramentas de autoria filiados a ABED - Associação Brasileira de 

Educação a Distância; 
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b. Instrumento Validação: Para a realização da pesquisa, será utilizado um 

questionário eletrônico respondendo perguntas sobre a proposta 

taxonômica das ferramentas de autoria. 

(6) Desenvolvimento de Site: Essa etapa atende o Objetivo Específico 6 e 

compreende as seguintes etapas: 

a. Projeto de desenvolvimento: elaboração de projeto de website; 

b. Interface: desenvolvimento da interface gráfica do site; 

c. Desenvolvimento: programação do site, banco de dados, aplicação da 

taxonomia; 

d. Publicação: publicação do site. 
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ANEXO B:  FERRAMENTAS DE AUTORIA 

 

 

Click & 

Share It 
 www.clickandshareit.com  Greenshot  http://getgreenshot.org 

 Flash Video 

Studio 
 http://www.increditools.com/  ScreenHunter  http://www.wisdom-soft.com/products 

 Wink  http://www.debugmode.com/wink/ Screenpresso  http://www.screenpresso.com/ 

 ACA 

Capture Pro 
 http://www.acasystems.com ScreenDash  http://www.screendash.com 

 Aviary  http://www.aviary.com Skitch  http://skitch.com 

 Capturar 

Assintant 
http://www.renovation-software.com Snaglt  http://www.techsmith.com/ 

 

CaptureWizP

ro 

 http://pixelmetrics.com  SnapIt  http://www.digeus.com/products/snapit/index.html 

 Clip2Net  http://clip2net.com  TinyGrab   http://tinygrab.com 

 

FastStoneCap

ture 

 http://www.faststone.org  Voila  http://www.globaldelight.com/voila/screen-capture.html 

 Jing  http://www.techsmith.com/  WebSnaPr  http://www.websnapr.com 

Ecollege http://www.ecollege.com/ Desire2Learn http://www.desire2learn.com/ 

 Atutor  http://atutor.ca/atutor/  Curso Manager  http://www.accessplanit.com/course-manager 

 Absorver 

LMS 
  http://www.absorbanywhere.com/ Atutor  http://atutor.ca/ 

 Accord LMS  http://www.interzoic.com/products/accord-lms  LMS Acord  http://www.accordlms.com/ 

 LectureShare   https://www.lionsher.com/features 
 Adobe Connect para 

eLearning 
 http://www.adobe.com/products/adobeconnect/elearning.html 

 Any - LMS  http://www.any-3.com/lcms_index.cfm Alphastudy  http://www.alphastudy.com 

Atlantic-Link  http://www.atlantic-link.co.uk/ 
 Kaplan Tecnologias 

de Aprendizagem 
 http://www.kaplanlt.com 

BrainHoney 

2012,1 
http://brainhoney.com SoftChalk http://softchalk.com/ 

Lompad http://helios.licef.ca:8080/LomPad/en/index.htm Moodle http://moodle.com.br/ 

Multi-

Aprendizage

m 

http://sourceforge.net/projects/multi-learning/  Blackboard  http://www.blackboard.com 

 Impression  http://impressionlcf.com  Trainingstudio  http://www.trainingstudio.net/ 

http://www.websnapr.com/
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  Docebo  http://www.docebo.org/  Chamilo http://www.chamilo.org/ 

  Elemento k   http://laam.elementk.com/   Efrontlearning  http://www.efrontlearning.net/ 

 

Epathlearning 
 http://www.epathlearning.com/services/asap.html  CodeBaby  http://codebaby.com/elearning/product/ 

Manhali http://www.manhali.com/  RapitVit  http://www.raptivity.com/ 

Elms Open http://www.openelms.org/  Game Studio 3D  http://www.3dgamestudio.com/ 

Darskade 

LMS 
http://darskade.codeplex.com/  Garage Games  http://www.garagegames.com/ 

Zenaminer 
http://sourceforge.net/projects/zenaminer/?source=direct

ory 
 Truevision3d 

 http://www.truevision3d.com/page-14-create-3d-game-

development 

Dokeos http://www.dokeos.com/  Unity3d  http://unity3d.com/unity/ 

Ilias https://www.ilias.de/docu/  Second Life   http://secondlife.com/whatis/?lang=em 

 Vastpark  http://vastpark.org  .Jimdo  http://www.jimdo.com/index.php 

 Blender http://www.blender.org/  KompoZer  http://kompozer.net 

 Adobe 

Acrobat 

Conect 

www.adobe.com/products/acrobatconnectpro  Texty  http://www.texty.com 

 99Chtas  http://www.99chats.com/  OpenOffice  http://www.openoffice.org/ 

 AddonChat  http://www.addonchat.co.uk CU3OX  http://cu3ox.com/ 

 Groupboard  http://www.groupboard.com Adobe Captivate 6 
https://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?product=capti

vate 

 Huminity  http://www.huminity.com/ Slide Effect http://www.slide-effect.com/ 

Skype www.skype.com Wink Windows http://wink.mirrors.toolshape.com/wink20.zip 

iVisit 

Presenter 
http://www.ivisit.com Slide Show http://www.kizoa.com/ 

Video Chat 

Rounds 
http://apps.facebook.com/chatrounds/ Autostitch  http://www.cs.bath.ac.uk/brown/autostitch/autostitch.html 

Festoon  http://www.mediafire.com/?va3fz18z2iziuiy 
Ultraslideshow Flash 

Creator 
http://www.ultraslideshow.com/ 

Logitech Vid 

HD  
http://www.logitech.com/ 

Amara Flash 

Slideshow Builder 
http://www.amarasoftware.com/ 

WebConferec

e-IET 
http://www.webconference.iet.pro.br/  PowerPoint  http://office.microsoft.com/en-gb/powerpoint/ 

EVCSoft  http://www.evcsoft.com/  Powershow  http://www.powershow.com/ 

 Verishow  http://www.verishow.com/  Prezi  http://prezi.com/ 

 Yackpack  http://ida.co/yackpack.com/ Adobe Authorware  http://www.adobe.com/products/authorware 

 Yellbox  http://www.yellbox.com/  SlideRocket  http://www.sliderocket.com/ 

Chat.zoho  https://chat.zoho.com  SlideShare (Ganhou  http://www.slideshare.net/ 
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Prêmio) 

 Wimba  http://www.wimba.com/products/wimba_create/  AuthorStream  http://www.authorstream.com/ 

 WordForce 
 http://www.joomplace.com/e-learning-

software/wordforce.html 
 SpeakerDeck  https://speakerdeck.com/ 

Sothink 

HTML Editor  
http://www.sothink.com/download/she25free.zip  CampiFire  http://campfirenow.com/ 

KompoZer  http://sourceforge.net/  CollegeRuled  http://collegeruled.com/ 

Nvu ftp://ftp.tkukoulu.fi/ 
Nome CourseAvenue, 

LLC 
 http://www.courseavenue.com 

Alleycode 

HTML Editor  
http://alleycode.com/  Mzingacustcare  http://www.mzinga.com 

Real-time 

HTML Editor 
http://htmledit.squarefree.com/  Ilias  https://www.ilias.de 

Namo 

WebEditor  
http://www.namo.com/ Listphile http://www.listphile.com/ 

Form2Go http://www.form2go.com/ Contohistorias.com http://www.contoestorias.com/ 

TaterEdit  http://www.textstarter.com/TaterEdit/index.html OfficeZilla http://www.officezilla.com/ 

jsFiddle http://jsfiddle.net/  Luminosity  http://www.cm-luminosity.com/ 

PHP 

Anywhere  
http://phpanywhere.net/  MyUduntu  http://udutu.com 

Coderun http://coderun.com/  Authoronpodium  http://www.authoronpodium.com 

Mozilla 

Thimble 
http://thimbletest.org/en-US/editor  Rapidel  http://www.rapidel.com 

RapidWeaver  http://www.realmacsoftware.com/rapidweaver/overview/  Suddenlysmart  http://www.suddenlysmart.com 

1st Simple 

HTML Editor 
http://www.catchysoft.com/SHESetup.exe  CodeBaby  http://codebaby.com/elearning/product/  

Lambda 

HTML Editor 

http://www.tucows.com/preview/503307/Lambda-

HTML-Editor 
 .LRN  http://www.dotlrn.org/product/overview/ 

 Evoca  http://www.evoca.com/  Easygenerator  http://www.easygenerator.com/ 

 ColdFusion  http://www.adobe.com/products/coldfusion-builder.html 

 LCDS (Sistema de 

Desenvolvimento de 

Conteúdo de 

Aprendizagem) 

 

https://www.microsoft.com/learning/en/us/training/lcds.aspx#t

ab1 

 ACEHTML 

Pró 
 http://software.visicommedia.com/en/products/acehtml/   Mindflash  http://www.mindflash.com 

  Editplus  http://www.editplus.com/  QuickLessons  http://www.quicklessons.com/ 

 FireBug  http://getfirebug.com/  GoogleDocs  GoogleDoc´s 

 FormatPixel  http://www.formatpixel.com/go/en/index.php  Zentation  http://zentation.com/ 
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 Google Sites  https://accounts.google.com  Toolwire  http://www.toolwire.com/innovations/student_desktop 

 LAMS  http://www.lamsinternational.com/ 
Switch Audio File 

Converter 
http://www.nch.com.au/ 

  Collaborize 

Classrom 
 http://www.collaborizeclassroom.com 

Free WMA to MP3 

Converter  
http://www.wma-mp3.org/ 

 ConnectYard   http://www1.connectyard.com Ze Converter http://www.zeconverter.com/index_en.html 

 

Ipresentonlin

e 

 http://ipresentonline.com/ 
Convert Audio 

Online 
https://convertaudioonline.com/ 

  Voicethread  http://www.voicethread.com VidToMP3 http://www.vidtomp3.com/ 

 Articulate  www.articulate.com MakeItMP3  http://www.makeitmp3.com/ 

 Composica  http://www.composica.com/features/ Sox  
http://www.vast-talent.com/compliance/sox-compliance-

training 

 

CourseBuilde

r Authoring 

Tool 

 http://www.kineo.com/us/authoring-tools/coursebuilder-

review.html 
Soundkonverter  http://soundconverter.org/ 

 EduWiz  www.asknlearn.com/eduwiz TalkTyper http://talktyper.com/ 

 Advanced 

Scorm Editor 
 http://www.deltalearn.com Lame  http://sourceforge.net/projects/lame 

 Flash 

Professional 
 http://www.adobe.com/products/flash/ 

 Acoolsoft 

PPT2Video conversor 

 http://www.acoolsoft.com/powerpoint-to-video-

overview.html 

 Microsoft 

Expresso 

 

http://www.microsoft.com/expression/products/Overvie

w.aspx%3Fkey%3Dstudio 

 Author Point  www.authorgen.com/authorpoint/index.htm 

 FlyPaper  http://www.flypaper.com/  RELOAD http://www.reload.ac.uk 

 Flex  http://www.adobe.com/products/flex/ 
PowerPoint Slide 

Show Converter 
http://www.dzsoft.com/powerpoint-to-exe.html 

  Composica  http://www.composica.com/features/ 
Presentation to Video 

Converter 
http://www.geovid.com/Presentation_to_Video_Converter/ 

 Adobe 

Authorware 
 http://www.adobe.com/products/authorware 

Xilisoft PowerPoint 

to Flash 
http://www.xilisoft.com/powerpoint-to-flash.html 

 Adobe 

Captivate 
 http://www.adobe.com/products/captivate  Helius Apresentation  http://training.hughes.com/products/presenter/ 

 Course Label  http://www.courselab.com  PowerFlashPoint 
 http://www.digitalofficepro.com/powerpoint/Power-flash-

point-converter.html 

 Delta 

Builder 
 http://www.deltalearn.com/ 

 VeryPDF 

PowerPoint 

 http://ziggi.uol.com.br/downloads/verypdf-powerpoint-

converter 

http://www.toolwire.com/innovations/student_desktop
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Converter 

e-doceo  http://ca.e-doceo.net 
PowerPoint Slide 

Show Converter 
http://powerpoint-slide-show-converter.softonic.com.br/ 

Advanta 

Rapid 
advantawitty.com ppt-to-video-pro http://www.wondershare.com/pro/ppt2video-pro.html 

 e-Learning 

Authoring 

Tool 

 http://www.e-learningconsulting.com/index.html  Coral Presenter  http://www.maxit.com/learn/ 

 Elicitus  http://www.elicitus.com/  PowerPoint to Flash 
http://www.sameshow.com/other/6-ways-convert-powerpoint-

to-flash.html 

 Expert Autor  http://www.knowledgequest.com/  Speechi Lite   http://www.speechi.net/us/ 

 Flash Course 

Development 

Kit 

 http://www.e-learningconsulting.com 
 Ultra Video To Flash 

Converter 

http://download.cnet.com/Ultra-Video-To-Flash-

Converter/3000-2194_4-10534134.html 

 Flash Demo 

Builder 
 http://www.increditools.com iSpring Free  

http://www.ispringsolutions.com/free_powerpoint_to_flash_c

onverter.html 

 

Flexauthoring 
 http://www.flexauthoring.com/ PowerPoint to Flash http://www.dreamingsoft.com/powerpointtoflash/ 

 Flypaper 

para 

eLearning 

 http://www.flypaper.com 
Movavi PowerPoint 

to Video Converter 
http://www.movavi.com/powerpoint-to-video-converter 

 Hot Lava  http://www.outstart.com/about-hot-lava-mobile.htm Convert Files http://www.convertfiles.com/ 

 Inovae  http://www.inovae.net/ TubGet http://tubget.com/?lang=pt 

iSpring  http://www.ispringsolutions.com/ispring-suite 
ConvertVideotoAudi

o 
http://www.convertvideotoaudio.com/ 

 Learnbubble   http://www.learnbubble.com Xenra http://www.xenra.com/ 

 Lecturnity  http://www.lecturnity.com/en/lecturnity/overview-com/ Flvix http://flvix.com 

  Luminosity  http://www.cm-luminosity.com/ 
ConvertVideotoAudi

o 
http://www.convertvideotoaudio.com/ 

 Seminar  http://www.seminar.co.uk/index.html Evon http://www.evon.com.br/ 

 Smart 

Builder 
http://www.suddenlysmart.com/smartbuilder.htm iConvertX http://www.mediafire.com/?d2gkwizldwn 

eLML 

(eLesson 

Markup 

Language)  

http://www.elml.org/website/en/html/index.html Veo Video Converter http://www.veovideoconverter.com/ 

 Softchalk http://softchalk.com/ 
 Free Audio to Flash 

Converter 
 http://ziggi.uol.com.br/tag/powerpoint-converter-to-flash 
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 ToolBook 
 http://www.sumtotalsystems.com/products/content-

creation/toolbook_overview.html 

 GIF to Flash 

Converter 1.5 
 http://ziggi.uol.com.br/tag/powerpoint-converter-to-flash 

 ViewletCam 
 http://www.qarbon.com/presentation-

software/vc/specs.php 

 SnowFox Video to 

Flash Converter  
http://www.snowfoxsoft.com/video-to-flash-converter.html 

 

WBTExpress 

Enterprise 

http://www.wbtexpress.com/pricelist.html 
 Video to Flash Batch 

Converter  
http://www.geovid.com/flash_to_video_batch_converter/ 

 Sameshow 
 http://www.sameshow.com/powerpoint-to-flash-

pro.html 

 Top Flash to Video 

Converter 

http://www.softpedia.com/get/Internet/WEB-

Design/Flash/Top-Flash-to-Video-Converter.shtml 

 Wondershare 

Suíte Rapid 

e-Learning 

http://wondershare-rapid-e-learning-suite-

deluxe.en.softonic.com/ 

Flash-SWF to 

AVI/GIF Converter  

http://download.cnet.com/Flash-SWF-to-AVI-GIF-

Converter/3000-6676_4-10381365.html 

 Elab  www.elearningapplicationbuilder.com/ 
Plato Video 

Converter 

http://download.cnet.com/Plato-Video-Converter-

Professional/3000-2194_4-10910427.html 

 Rapid Intake 

(Premiada) 
 http://rapidintake.com/  Video2Flash  http://www.conaito.com/video2flash_ueberblick.asp 

 ClassMarker  http://www.classmarker.com/  Claroline  http://www.claroline.net/ 

 

Examprofess

or 

 http://www.examprofessor.com  ClickClass  http://www.clickclass.co.uk/products.aspx 

 Xical  http://www.xical.org/16.0.html  Cobent  www.cobent.com 

 Avancert  http://www.avancert.com/ Dokeos http://www.dokeos.com 

  

EasyTestMak

er 

 http://www.easytestmaker.com/default.aspx Exlearning  http://exelearning.org/wiki 

 Examengine  http://www.examengine.net/ 
 Autoria Outstart 

Trainer 
 http://www.omniplex.info/knowledge/Trainer.asp 

HotPotatoes  http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/  Autoria Scate Ignite  https://www.scateignite.com/ 

 Iquizmaker  http://www.iquizmaker.com/  Autoring Editor  www.pro-ductivity.com/authoringedit/index.htm 

ProProfs  http://www.proprofs.com/quiz-school/  Constructor  http://www.brainshark.com/ 

 Quandary  http://www.halfbakedsoftware.com/quandary.php  Courselab  http://www.courselab.com 

 Qedoc  http://www.qedoc.com/ Winba http://www.wimba.com/products/ 

 QuestGarden 

-  
 http://questgarden.com/index.php 

 Multimédia Learning 

Object 
 http://www.learningtools.arts.ubc.ca/mloat.htm 

 

QuestionMar

k 

 https://www.questionmark.com/us/Pages/default.aspx Xerte  http://www.nottingham.ac.uk/xerte/xerte.htm 

  http://www.questiontools.com/  Lectora ProSuite  http://www.trivantis.com/ 
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Questiontools 

  

Questionwrit

er 

 http://www.questionwriter.com/  Easyprof  www.easyprof.com 

 quiz-builder  http://www.quiz-builder.com/  Presenter  http://www.adobe.com/products/presenter 

 QuizFaber  http://download.cnet.com/  CourseBuilder  http://www.coursebuilder.com.au 

  

Quizrevolutio

n 

 http://www.quizrevolution.com/   Advanced  Builder  http://www.eduiq.com/elearning.htm 

  Quizstar   http://quizstar.4teachers.org/   Compendle  http://www.compendle.com 

 Respondus  http://www.respondus.com/  ContentGenerator  http://www.contentgenerator.net/ 

 Hot Potatoes  http://hotpot.uvic.ca/  MOS Technos  http://www.mindonsite.com 

 WebQuiz XP  http://eng.smartlite.it/en2/products/webquiz/index.asp  STT Trainer   http://www.stt-trainer.com/ 

 By Heart  http://pierregeevers.free.fr  THESIS  http://getthesis.com/get_thesis.htm 

 QuizForce  http://www.joomlalms.com  Turbo Demo  http://www.balesio.com/turbodemo/eng/features.php 

winLAME http://ufpr.dl.sourceforge.net/sourceforge/winlame   Vidizmo  http://www.vidizmo.com/ 

Video MP3 

Extractor  
http://video-mp3-extractor.softonic.com.br/   ViewLetBuilder  http://www.qarbon.com/presentation-software/viewletbuilder/ 

Cdex http://cdexos.sourceforge.net/  Adobe After Effects site :www.adobe.com 

FreeRip http://www.freerip.com  ALLPlayer   www.allplayer.org/em 

Efficient 

WMA MP3 

Converter  

http://www.wmamp3-converter.com  Avidemux  avidemux.sourceforge.net 

Switch Sound 

Format 

Converter 

http://www.nch.com.au/switch/index.html  Pinnacle Studio Plus http://www.superdownload.us/baixar-pinnacle-studio-plus-11/ 

 SnoSH  http://dl.filekicker.com/  ProShow Producer  http://lp.sweetim.com 

 Windows 

Movie Maker 
 http://www.extrimdownloadmanager.com Zinc http://www.multidmedia.com/ 

Adobe 

Premiere 
 www.adobe.com/premiere Anmish http://anmish.com/ 

 MOVAVI 

VideoSuite 
 http://ziggi.uol.com.br/downloads/movavi-videosuite História de 2 

http://www.facebook.com/apps/application.php?id=22600151

4093542 

 YouTube 

Remixer Beta 

 http://ziggi.uol.com.br/downloads/online/you-tube-

remixer-beta 
BannerZest  http://www.aquafadas.eu/software/bannerzest.dmg 

  Avidemux  http://www.superbvideoconverter.com Mindjet for Android  https://market.android.com/details?id=net.thinkingspace 

 Movie Editor 

Whiz 
 http://lp.sweetim.com Thinking Space http://details/?id=net.thinkingspace 

http://lp.sweetim.com/
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Kaltura http://www.kaltura.com/ Mindomo  
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.EXswap

.Mindomo 

Cellsea http://www.cellsea.com/media/vindex.htm iMindMap  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thinkbuzan.

imindmap.phone 

JayCut http://jaycut.com/ Popplet http://popplet.com/ 

VoiceThread  http://www.baixaki.com.br/download/jumpcut.htm MindMeister http://web.dropmind.com/ 

FixMymovie http://www.fixmymovie.com/ Mind42 http://www.mind42.com 

FileLab 

Video Editor  
https://videoeditor.filelab.com/app/ Mind Map http://www.text2mindmap.com/ 

OpenShot  https://launchpad.net/ Inspiration 
http://download.inspiration.com/download/windows/internatio

nal/inspiration9IE_win.exe 

KDEnlive 
http://download.kde.org/stable/kdenlive/0.9.2/src/kdenliv

e-0.9.2.tar.bz2 
Argunet http://ufpr.dl.sourceforge.net 

PhotoMotr 
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=3425

15419300 
Creately Desktop http://creately.com/desktop 

VideoReDo 

Plus  
http://www.videoredo.com/en/ Blumind  http://www.hyfree.net/ 

Magix Movie 

Edit Pro 
http://www.magix-download.com/ 

Mindjet 

MindManager  
http://download.mindjet.com/MindManager_10.1.459_EN.exe 

Video Edit 

Master  
http://www.videohelp.com/download/ FreeMind http://sourceforge.net/projects/freemind/files/freemind/ 

Wondershare 

Video Editor   
http://www.baixaki.com.br/ FreeMind Scholar  http://sciplore.org/ 

SCORM D. 

Toolkit 
 http://www.e-learningconsulting.com/products/ View Your Mind  http://www.kriener.de/ 

SCORM 

Driver 
 http://scorm.com/scorm-solved/ MindMapr https://chrome.google.com/ 

EduWorks  http://www.eduworks.com/services/content-conversion/ TouchMind http://touchmind.codeplex.com/ 

ScormSoft  http://www.scormsoft.com/trident IMindMap http://www.thinkbuzan.com/ 

 

Frameworker 

for SCORM 

http://www.i-a-i.com/default.asp 3D Topicscape Pro http://www.informationtamers.com/ 

Tina http://www.designsoftware.com Diagramly http://www.diagram.ly/ 

Edson http://www.edisonlab.com  Bubbl  https://bubbl.us/ 

Newton http://www.newtonlab.com Flo http://trac.geiseri.com/ 

Multisim http://www.ni.com/multisim/  DeepMehta  http://www.deepamehta.de/ 

Gebra http://www.gebralab.com  Audible  http://www.audible.com/ 

LinCity-NG http://dl.baixaki.com.br/programas/43585/lincity-ng-20- Noteflight http://www.noteflight.com/login 
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baixaki-32-bits.exe 

  JeLSIM 

Builder 
 http://www.jelsim.org/tools.html  Audacity  http://audacity.sourceforge.net/ 

 Jelsim  http://www.jelsim.org/tools.html  Mp3mymp3  http://www.mp3mymp3.com 

 Logisim  http://www.te1.com.br  Odiogo  http://www.odiogo.com/ 

 SimQuest  http://www.simquest.nl Wavbreaker http://apt.ubuntu.com/p/wavbreaker 

  JeL SIM  http://www.jelsim.org orDrumBox  http://prdownloads.sourceforge.net/ordrumbox/ 

 Netlogo  http://ccl.northwestern.edu Musicshake http://eng.musicshake.com/#!/ 

Childsplay  http://ufpr.dl.sourceforge.net/project/schoolsplay/ Gui-Pro http://www.guitar-pro.com/en/index.php?pg=download 

e-Adventure http://ufpr.dl.sourceforge.net/project/e-adventure/ Ardour http://ardour.org/ 

Jogo da 

Memória - 

Planetas 

http://www.inicieseusite.com.br/ Audioblast  http://www.mediafire.com/?dmz2thm1t1m 

Picture Me 

Dinosaur  
http://pub.mvpsoft.com/pmdmvp.exe Music Editor Free  http://www.music-editor.net/MusicEditorFree.exe 

EAB - 

Estudar 

Aprender 

Brincar 

http://www.eabsistemas.com.br/eab7/eab7.exe 
Free MP3 Cutter and 

Editor  
http://www.musetips.com/ 

Dino Trilogy  http://www.dynotech.com/ Cool Record Edit Pro http://coolrecordedit.com/CoolRecordEditPro.exe 

 E-learning 

for kids 
 www.e-learningforkids.org/ 

Slice Audio File 

Splitter  
http://www.nch.com.au/splitter/slicesetup.exe 

 W2l http://www.what2learn.com/ GoldWave  http://www.goldwave.com 

 ClassTools  http://classtools.net/ Wavosaur  http://www.wavosaur.com/ 

 Flash  http://www.adobe.com/products/flash.html  Easypodcast   http://www.easypodcast.com/ 

 SWiSH 

Max4 
 http://www.swishzone.com  Huffduffer  http://huffduffer.com/ 

 XWix <a href=http://www.wix.com ," target="_blank">  Ispeech  https://www.ispeech.org 

 Powerbullet  http://www.powerbullet.com Audour http://ardour.org/ 

 3dtext-to-

flash-png-1-0 

 http://ziggi.uol.com.br/downloads/3dtext-to-flash-png-

1-0 
Kwave http://sourceforge.net/ 

RockYou http://www.rockyou.com/index_pt.php TwistedWave Online https://twistedwave.com/online/ 

Pencil http://www.baixaki.com.br/site/dwnld50361.htm orDrumBox http://prdownloads.sourceforge.net/ 

Take5 
http://www.cellsoft.be/downloads/take5.146.trial.setup.e

xe 
Jokosher http://launchpadlibrarian.net/ 

Muvisu 
http://www.muvizu.com/Download/MuvizuSetupDXDot

Net_2012.07.16.01R.exe 
AnvilStudio http://www.anvilstudio.com/x/asinstall.exe 

Stickman  http://www.cutoutpro.com/Stickman5.zip Free MP3 Cutter and http://www.musetips.com/ 
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Editor  

K-Sketch  http://dub.washington.edu:2007/ Mixcraft http://acoustica1.cachefly.net/ 

Maya http://usa.autodesk.com/maya/trial/ n-Track Studio  http://ntrack.com/ 

Flip Boom 

Doodle  

http://download.toonboom.com/files/packages/FBDoodl

e-win.exe 

KISS Wave MP3 

Editor & Recorder 
http://www.code-it.com 

Quick Slide 

Show 

http://dl.baixaki.com.br/programas/61567/quick-slide-

show-233-baixaki-32-bits.exe 
Free Audio Editor 

http://dl.baixaki.com.br/programas/49710/free-audio-editor-

2012-956-baixaki-32-bits.exe 

Zimmer 

Twins 
http://www.zimmertwins.com/ Melody http://www.myriad-online.com/ 

Yuzhe Easy 

Motion 2010 

http://www.yuzhesoft.com/download/EasyMotion/Easy

Motion-full-edition.zip 
MegaMind Recorder  http://www.megamindtools.com/ 

Adobe 

Audition  
https://twistedwave.com/online/ GNU Paint 2 ftp://alpha.gnu.org/gnu/gpaint/gpaint-2-0.3.2.tar.gz 

TwistedWave 

Online 

 

http://www.pinnaclesys.com/PublicSite/uk/Products/Con

sumer+Products/Audio/M-Audio/M-

Audio+PodCast+Factory.htm 

CinePaint  http://ufpr.dl.sourceforge.net 

  Pinnacle 

Fábrica 

Podcast 

 http://www.podiumpodcasting.com/portal/ Intaglio http://purgatorydesign.com/Intaglio/Intaglio.dmg.zip 

 Podium  http://www.firstclass.com/ 
Picture Collage 

Maker 
http://www.picturecollagesoftware.com/ 

FirstClass  http://studiorack.com/ Pixlr Express http://pixlr.com/express/ 

 StudioRack  http://www.yakitome.com/ InstaWallpaper http://insta-wp.com/panel/ 

 Yakitome http://sourceforge.net/ PicEdit http://www.deskbox.org/download/picedit_setup.exe 

Gimp http://gimphoto.googlecode.com Fusion http://fusion.ns-point.com 

GimPhoto http://sourceforge.net 
Imagelys Picture 

Styles  
http://www.imagemagick.org 

Cinelerra ftp://ftp.kde.org/pub/kde/ Xara Xtreme  http://downloads.xara.com 

KolourPaint http://diablo.ucsc.edu/ 
Ashampoo Photo 

Converter 
http://www.ashampoo.com 

GIMPShop  https://twistedwave.com/online/  Graphviz  http://graphviz.org/ 

 Corel 

VideoStudio 

Pro 

 www.corel.com 
Ferramentas 

Multimídias 
Ferramentas de Edição de Vídeo 

 Animoto  http://animoto.com Ferramentas de Áudio Ferramentas de Conversão de Vídeo 

 Twiter  http://twitter.com/ Ferramentas de Vídeo Ferramentas de Captura de Vídeo 

Power.Com http://www.power.com/Pub/Login.aspx?ReturnUrl=%2f Ferramentas Gráficas Ferramentas  2D/3D 

http://graphviz.org/
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priv%2fpower%2fhome.aspx 

LinkEdin www.linkedin.com 
Ferramentas de 

Edição de Áudio 
Ferramentas de Jogos 

MySpace myspace.com 
Ferramentas de 

Conversão de Áudio 
Mapas Cognitivos 

Google+ www.google.com/+ 
Ferramentas de 

Conversão 
Ferramentas Quiz 

Ferramentas 

Simuladores 
Ferramentas Integradas 

Ferramentas 

Avaliativas 
Nome Software 

Ferramentas 

de Conversão 

Gráficas 

Ferramentas de Edição 
Ferramentas 

Empacotadoras 
Ferramentas Quiz 

Ferramentas 

Rápidas de 

Desenvolvim

ento 

Ferramentas de Animações 
Ferramentas de Redes 

Sociais 
 


