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Mini-Cursos - XIV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação 
 

Prefácio 
 
 
Este livro apresenta os textos dos temas abordados nos mini-cursos ministrados no XIV 
Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. A organização do SBIE 2003 está 
implantando um novo formato para o evento dos mini-cursos. Nosso intuito foi agregar 
valor a este tipo de submissão, tornando-a mais atraente tanto para os pesquisadores 
apresentarem seus trabalhos, como para os professores e alunos de pós-graduação que 
assistem ao SBIE. Pretende-se com esta iniciativa, aumentar a qualidade do SBIE de uma 
maneira geral. 
 
Os temas abordados nos mini-cursos cobrem áreas de grande interesse entre pesquisadores 
de Informática e Educação, bem como professores que utilizam a informática como 
instrumento profissional. Abrangem tópicos que tratam da construção de cursos baseados 
na Web em seus aspectos didáticos e tecnológicos; a prática do uso de softwares educativos 
com alunos portadores de necessidades especiais; robótica., computação-ubíqua e aplicação 
da inteligência artificial na implementação de jogos educacionais. 
 
Um total de 24 propostas foram submetidas, sendo somente 6 selecionadas para 
apresentação após um difícil processo de avaliação devido à alta qualidade das submissões. 
Os critérios utilizados na seleção levaram em consideração a qualidade técnica da proposta, 
a relevância e originalidade do tema para o evento e seu público alvo. Além disso, optamos 
por uma diversificação entre apresentações de temas mais técnicos, voltadas para 
profissionais/alunos de informática educacional e outras de uso de tecnologia na sala de 
aula, voltadas para professores. 

 
A organização do SBIE2003 espera com a edição deste livro estar contribuindo com o 
avanço e disseminação da pesquisa em Informática e Educação, além de estimular a 
realização de um simpósio brasileiro na área com nível de qualidade técnica cada vez 
maior. 
 
 

Rio de Janeiro, Novembro de 2003 
 
 
Flávia Maria Santoro 
Coordenadora dos Mini-cursos SBIE 2003. 
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Design didático para implementação de cursos 
baseados na Web 

Gilda Helena Bernardino de Campos1, Laura Maria Coutinho1,2, Gianna 
Oliveira Roque1,2 

1Coordenação Central de Educação a Distância – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(CCEAD / PUC-Rio) 

2 Mestranda do Núcleo de Computação Eletrônica – Universidade Federal do Rio de Janeiro (NCE / 
UFRJ)  

{gilda, laura, gianna}@ccead.puc-rio.br  

Abstract 

This paper discusses the teaching and learning design of distance courses based on the 
Web  defined in relation to the intention and functionality of the course basing itself in 
the competencies model derived from Perrenoud (1999) To develop the competencies of 
the students, the activities must be planned with the purpose of stimulating the 
competency . The teacher, therefore, must be prepared not only with the didactical tools 
but also with pedagogical strategies, with the appropriate techniques and dynamics.  

Resumo 

Este trabalho discute o design didático para cursos a distância baseados na Web, 
definido em função da intencionalidade e da funcionalidade do curso, tomando como 
fundamentação o modelo de competências a partir de Perrenoud (1999). A fim de que 
sejam desenvolvidas as competências dos alunos, as atividades devem ser previstas no  
sentido de estimular a competência que se quer desenvolver, devendo o professor estar 
preparado, não só didaticamente como também deve possuir estratégias pedagógicas, 
com técnicas e dinâmicas apropriadas. 
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1.1. Introdução 
Este trabalho discute o design didático para cursos a distância baseados na Web. O 
design didático é definido em função da intencionalidade e da funcionalidade do curso 
tomando como fundamentação o modelo de competências a partir de Perrenoud (1999) 
em que a competência é definida como a capacidade de articular um conjunto de 
esquemas, situando-se, portanto, além dos conhecimentos, permitindo mobilizar os 
conhecimentos na situação, no momento certo e com discernimento. As atividades 
devem ser previstas no sentido de estimular a competência que se quer desenvolver nos 
alunos, como, por exemplo: capacidade de concentração; de síntese; de crítica; de 
planejamento; entre outras. O professor, portanto, deve estar preparado, não só 
didaticamente, mas deve também possuir estratégias pedagógicas, dinâmicas e técnicas 
apropriadas. Entre essas, as de interação entre os atores que participam em cursos a 
distância, especificamente os cursos on-line, devem ser estimuladas. Para tanto, desse 
ponto de vista, a análise do planejamento realiza-se em função dos requisitos 
necessários para o projeto do curso.  

1.2. Competência: definições e pedagogia 

1.2.1 Definições 

A palavra competência pode estar situada em diversos contextos com diferentes 
conotações. Isambert-Jamati (1997) atribui este “maremoto semântico” ao fato da noção 
de competência pertencer simultaneamente à linguagem comum e à terminologia 
científica.  

 Tanguy (1997) aponta para a definição de competência utilizada no dicionário 
Larousse Comercial (editado em 1930), pois para ela essa definição ressalta uma  
característica essencial: a competência é inseparável da ação.  

“Nos assuntos comerciais e industriais, a competência é um conjunto de 
conhecimentos, qualidades, capacidades e aptidões que habilitam para a discussão, a 
consulta, a decisão de tudo que concerne seu oficio... Ela supõe conhecimentos 
fundamentados... geralmente, considera-se que não há competência total se os 
conhecimentos teóricos não forem acompanhados das qualidades e da capacidade 
que permitem executar as decisões sugeridas” (Larousse Comercial, 1930 apud 
Tanguy, 1997 pág. 16). 

 Muitas vezes observamos que a noção de competências tem duas dimensões 
bem definidas: a relativa ao trabalho e a relativa à prática pedagógica. Na visão relativa 
ao trabalho, Boyatzis define competência como “as características de fundo de um 
indivíduo que guardam uma relação causal com o desempenho efetivo ou superior no 
posto” (Boyatzis apud Deluiz, 2001). Competência, portanto reflete a capacidade de se 
fazer algo e não o que realmente é feito.  

 Conside rando as diversas definições para competência, selecionamos aquelas 
cujos autores evidenciam aspectos comuns. Inicialmente, destacamos o que diz o 
Parecer nº. 16, de 1999, elaborado pelo Conselho Nacional de Educação: 

“A competência não se limita ao conhecer, mas vai além porque envolve o agir numa 
situação determinada. O agir competente inclui decidir e agir em situações 
imprevistas, mobilizar conhecimentos, informações e hábitos, para aplicá-los, com 
capacidade de julgamento, em situações reais e concretas, individualmente e com sua 
equipe de trabalho” (CNE/CEB. Parecer nº. 16/99). 
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 Dentre os autores, Perrenoud (2000, pág.15) afirma que “competência é a 
capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar situações”. Fleury 
et al (2001, pág.21), por sua vez, definem competência como “um saber agir 
responsável e reconhecido que implica em mobilizar, integrar e transferir os 
conhecimentos, recursos, habilidades”. Para Hernandez (apud Ramos, 2002, pág.79), a 
competência “é concebida como o conjunto de saberes e capacidades incorporadas por 
meio da formação e da experiência, somados à capacidade de integrá-los, utilizá-los e 
transferi-los em diferentes situações”. Para Zariffian (2001, pág.66), é “o tomar 
iniciativa e o assumir responsabilidade diante de situações com as quais depara”. 
Despresbiteris (2003, pág.36) define competência como “um conjunto identificável de 
conhecimentos (saberes), práticas (saber-fazer) e atitudes (saber-ser) que mobilizados 
podem levar a um desempenho satisfatório”. Nas palavras de Lins (2002, pág.1), 
“competências são capacidades intelectuais, afetivas, sociais e morais que possibilitam o 
agir de um sujeito, dando-lhe as condições necessárias para a sua realização e servindo 
como subsídios para esse agir, o qual deverá  se manifestar por meio das habilidades”. 

 Se examinarmos os textos referenciados, verificaremos que seus autores 
traduzem competência com as seguintes palavras-chave: mobilizar; aplicar recursos; 
solucionar situações. Se fizermos um exame dos textos supracitados, verificamos que 
seus autores traduzem competência com as seguintes palavras -chave: mobilizar; aplicar 
recursos; solucionar situações. Em síntese, competência é a capacidade do sujeito de 
mobilizar e aplicar recursos, para resolver uma série de situações. Ao analisar essa 
definição, entendemos como Moretto (2002, p.19), as três idéias que a determinam: 

“A primeira é entender competência como a capacidade do sujeito, ou seja, o ser 
capaz de; a segunda está ligada ao verbo mobilizar, que significa movimentar com 
força interior, diferentemente de deslocar que seria transferir de um lado para o 
outro; a terceira está acoplada à palavra recursos, que são os conhecimentos em 
geral, entre eles, os intelectuais e emocionais”. 

 Depresbiteris (2001) considera três dimensões para os saberes: saberes, saber 
fazer e saber ser. O mapa conceitual representado na Figura 1.1, retirado de Roque 
(2003), mostra os diferentes aspectos contidos na noção de saberes. 
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Figura 1.1 – Aspectos dos conceitos dos Saberes (Roque, 2003) 

 Os saberes dizem respeito aos conhecimentos, aos saberes em uso, ao saber 
teórico, formalizado e prático, aos saberes que podem ser transmitidos e que são 
adquiridos tanto na educação formal quanto na informal. Os saberes teóricos, por sua 
vez, podem ser representados através do saber técnico, que traduz o que deve ser feito e 
o saber metodológico, traduzido em como deve ser feito. 

 O saber ser , por sua vez, se refere aos valores do sujeito, suas características 
pessoais e culturais, sua capacidade de se comunicar, interagir, adaptar-se a novas 
situações, entre outras. As capacidades de ordem psicológica também são levantadas 
por alguns autores, como Ramos (2001), como o saber agir e reagir com pertinência; 
saber combinar os recursos e mobilizá-los num contexto; saber transportar, saber 
aprender a aprender; saber se engajar.  

 E, por fim, o saber fazer, que está relacionado à aplicação dos conhecimentos e 
reflete as habilidades como o resultado das competências adquiridas. Neste trabalho, o 
termo  habilidades será considerado como os “saberes próprios para determinada 
finalidade” (Lins, 2002).  

 Capacidade é considerada por alguns autores como a própria competência, sem 
distinção (Malglaive, 1995 apud Ramos, 2002). Neste texto, capacidades 

  “exprimem as potencialidades de uma pessoa, independentemente dos conteúdos 
específicos de determinada área. As capacidades não são atitudes inerentes. Elas se 
manifestam e se desenvolvem para favorecer a aprendizagem (...) não são 
diretamente observáveis, nem avaliáveis e não são totalmente dominadas, uma vez 
que se desenvolvem ao longo da vida” (Depresbiteris, 2001 pag. 40 ). 
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Figura 1.2 – Capacidades e Competências (Roque, 2003) 

 Tanguy (1997) fala ainda do savoir-faire (Figura 1.3) que, em oposição aos 
saberes teóricos que podem ser transmitidos, está ligado aos saberes empíricos, as 
chamadas “manhas do ofício”, ao “saber-de-perícia”, às noções adquiridas na prática, 
tais como regras, procedimentos, que usualmente, necessitam de demonstrações.  

 

 
Figura 1.3 – Savoir-faire (Roque,2003) 
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1.2.2 Pedagogia das Competências  

 A Pedagogia das competências está centrada na aprendizagem e na formação de 
pessoas aptas a assimilarem mudanças. Privilegia a construção significativa do 
conhecimento, como também a valorização do aluno a partir da sua experiência.  

 Com a visão de competência, resgatamos a finalidade da educação citada por 
Morin (2002) : 

“Mais vale uma cabeça bem feita que bem cheia. Uma cabeça bem cheia significa uma 
cabeça onde o saber é acumulado e não dispõe de um princípio de seleção e 
organização que lhe dê sentido. Uma cabeça bem feita significa que em vez de 
acumular o saber, é mais importante, dispor de uma aptidão geral para colocar e tratar 
os problemas e de princípios organizadores que permitam ligar os saberes e lhes dar 
sentido” ( Morin, 2002 pag. 21).  

 Ramos (2002) propõe as habilidades de observação, comunicação, classificação, 
organização da informação, tomada de decisão, comparação, síntese e avaliação como 
alguns dos mecanismos de aprendizagem relacionados a competências genéricas. 

 Perrenoud, por sua vez, identificou as competências fundamentais para o 
desenvolvimento da autonomia das pessoas, como: 

“Saber: identificar, avaliar e valorizar possibilidades, direitos, limites e necessidades; 
formar e conduzir projetos e desenvolver estratégias, individualmente ou em grupo; 
analisar situações, relações e campos de força de forma sistêmica; cooperar, agir em 
sinergia, participar de uma atividade coletiva e partilhar liderança; estimular 
organizações e sistemas de ação coletiva do tipo democrático; gerenciar e superar 
conflitos; conviver com regras, servir -se delas e elaborá-las; construir normas 
negociadas de convivência que superem diferenças culturais” (Perrenoud, 1999 pag. 
36). 

 A partir do conceito de competências, no plano pedagógico há uma mudança de 
foco, saindo de um ensino centrado em saberes disciplinares determinado por objetivos 
instrucionais passando para uma educação visando o desenvolvimento das habilidades a 
partir de atividades interdisciplinaridades (a identidade das diferentes disciplinas é 
mantida, mas busca-se o estabelecimento de uma intercomunicação entre elas) ou 
transdisciplinaridades (o limite entre as disciplinas desaparece, configurando-se como 
um novo objeto).  

 Para Perrenoud (2000) trabalhar por competência equivale a formar para 
competência mais do que para apenas conhecimentos.  

“O saber –mobilizar que está na raiz de toda competência não é a representação é uma 
aquisição incorporada àquilo que Piaget chamou de esquema. A operacionalização 
desses esquemas produz representações da situação que podem ser construídas a 
partir de representações prévias disponíveis na memória” (Perrenoud, 2000, pág. 59).  

 Algumas críticas têm sido feitas à pedagogia das competências, apontando para 
o risco da perspectiva muito generalista, cuja abordagem pedagógica pode fazer um 
recorte restrito do que deve ser ensinado, com o empobrecimento da formação e que 
quando se parte do contexto de vivência do aluno, pressupõe-se ter de enfrentar as 
concepções prévias trazidas por ele. Estas, consideradas como conhecimentos 
populares, podem estar no plano do senso comum, constituídas de representações 
errôneas ou equivocadas. Se não analisada essa questão, corre-se o risco de pensar que a 
simples sistematização do conhecimento é suficiente para que o aluno estabeleça as 
relações entre idéias, fatos, fenômenos e que seja estabelecida equivalência entre o 
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conhecimento cotidiano e o conhecimento científico. Isso explica a resistência, ainda 
que não organizada, dos professores em praticar a pedagogia das competências (Ramos, 
2002). 

 No modelo pedagógico das competências, os conhecimentos produzidos ao 
longo da história são encarados como um acervo valioso, embora não absoluto, e vistos 
como ferramenta para produzir conhecimentos novos1. A título de ilustração da urgência 
de mudança de foco, Padilha (2003) refere-se à uma aluna de Ensino Médio que, ao sair 
da prova de química, disse: 

“Acho que gabaritei. Perguntada a respeito do assunto da prova, retrucou: “Era sobre 
os elementos químicos que estão nos alimentos. O interesse foi imediato: então me 
diga, quais são os que nos fazem mal?A resposta espantou: Ah, isso a gente não 
estudou. Pergunta: para que se estudam os componentes químicos acrescidos aos 
nossos alimentos se não para ajudar-nos a sermos criteriosos em nossas compras e 
assim fazermos pressão contra os abusos de que somos vítimas pela ganância 
irresponsável de certas indústrias alimentícias?”(Padilha, 2003, pág. 23) 

 Padilha prossegue suas observações questionando para que se estudam os 
componentes químicos acrescidos aos nossos alimentos se não para ajudar-nos a sermos 
criteriosos em nossas compras e assim fazermos pressão contra os abusos de que somos 
vítimas pela ganância irresponsável de certas indústrias alimentícias? 

 Enquanto a Educação discute a mudança, esta já se impõe com a presença das 
novas tecnologias. O acesso à informação on-line, onde qualquer conteúdo pode ser 
encontrado, muda o referencial e, as ciências, portanto, passam a ser escritas todos  os 
dias, em um ritmo acelerado. 

 As habilidades cognitivas vão tornando-se distantes da memória enciclopédica, 
do modelo tradicional, sendo preciso desenvolver funções cognitivas como “buscar a 
informação, selecioná-la, distinguir relevâncias, desenvolver a análise de alternativas, 
dominar as ferramentas de compreensão textual em diferentes meios, produzir informes 
multimídias” (Najmanivich, 2001).  

 Ao mesmo tempo, torna-se essencial aprender a trabalhar em grupo, pois, com o 
aumento do grau de complexidade das tarefas que requerem habilidades 
multidisciplinares, parte do trabalho deixa de ser feita individualmente, exigindo novas 
necessidades relacionais e um estilo diferente. Além disso, com o computador em rede, 
a cooperação entre as pessoas fica potenc ializada, na medida em que não é preciso estar 
junto todo o tempo e no mesmo lugar. 

 Segundo Burnier  (2001), os princípios básicos da Pedagogia por Competências 
são: 

• a formação humana deve ser integral e sólida, para que as pessoas sejam capazes 
de atender às demandas da vida atual, que exige, entre outras coisas, habilidades 
mais complexas como: comunicação e expressão; análise crítica das 
informações; pesquisa; e estudo autônomo em diferentes fontes de 
conhecimento.  

• o conceito de aprendizagem como sendo a transmissão de um conteúdo deve 
mudar.  O aluno deve estar envolvido no processo de aprendizagem de modo a 
sentir a necessidade do mesmo, pois esta necessidade é que motiva a construção 

                                                 
1 O que está em questão portanto, não são os conteúdos. 
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do conhecimento. O envolvimento do aluno no processo se dá no momento em 
que os saberes se tornam significativos para ele. É preciso que ele perceba 
porque está realizando cada tarefa e qual o valor real de cada etapa do processo. 
Irigoin, ressalta que “a capacitação para desenvolver competências não 
significa ignorar o ensino de conteúdo” (Irigoin, 2000, pag 118), pelo contrário, 
a aquisição dos conceitos promove o desenvolvimento das habilidades e a 
construção do conhecimento. 

• a compreensão do que está sendo aprendido é fruto do relacionamento entre os 
novos saberes e os conhecimentos anteriores, que são desestabilizados e 
reconstruídos. Para tanto é preciso que os professores descubram, através de 
questionários e debates, por exemplo, quais os conhecimentos prévios dos 
alunos, a sua visão do mundo e da vida profissional.  

• para desenvolver as competências dos alunos o professor deve programar 
atividades de acordo com o tipo de competência que se quer desenvolver , com, 
por exemplo, capacidade de concentração, de síntese, de crítica, de 
planejamento, entre outras. O professor, portanto, deve estar preparado, não só 
didaticamente como também possuir técnicas e dinâmicas de ensino. 

• o trabalho coletivo deve ser estimulado, a fim de desenvolver no aluno 
habilidades sociais e éticas. O trabalho coletivo deve ser um objetivo 
instituc ional, com tempo e espaço previsto no processo ensino -aprendizagem. 

•  a investigação deve estar integrada ao ensino-aprendizagem. Para Demo, 
“aprender não é acabar com dúvidas, mas conviver criativamente com elas. O 
conhecimento não deve gerar respostas definitivas, e sim perguntas inteligentes” 
(Demo 1998b apud Burnier, 2001 pag. 33). 

 
As características da Pedagogia das Competências podem fundamentar tanto a 

Educação na modalidade presencial como a distância. A definição de competência como 
a capacidade do sujeito de mobilizar os recursos necessários para o enfrentamento de 
novas situações e a conseqüente mobilização de suas estruturas conceituais está em 
estreita relação com algumas características da educação a distância (Campos, 2000), 
entre elas: 

• Aprendizado autônomo e flexível – o aluno se torna responsável pelo seu 
processo de aprendizado, na medida em que decide quando e como aprender. 
Neste sentido, o aluno deve “aprender a aprender”; 

• Comunicação não direta – a separação física entre o aluno e o professor faz com 
que a transmissão dos saberes seja realizada através de meios de comunicação; 

• Comunicação bidirecional - caracterizada pela utilização de meios de 
comunicação que permitam a interação entre os participantes de um curso. 

1.3. Design Didático : conceito  e  processo 

Diferentes autores têm procurado a definição para design didático utilizando, muitas 
vezes, outra nomenclatura, como Design Instrucional (Ramal, 2001) ou Design 
Instrucional Contextualizado, definido por Filatro como “a ação intencional de planejar, 
desenvolver e aplicar situações didáticas específicas que incorpore, tanto na fase de 
concepção como durante a implementação, mecanismos que favoreçam a 
contextualização e a flexibilização” (Filatro, 2003, pág.9). A partir de Peters (2001), 
assumimos a expressão Design Didático para designar o processo de análise de 
requisitos, planejamento e especificação para a elaboração de cursos a distância 



XIV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação –NCE – IM / UFRJ 2003 9 

baseados na Web. (Campos & Campos, 19982;  Paas, 2001;  Campos, 2001, Campos, 
2002). 

 O processo do design didático envolve diferentes aspectos  que concorrem de 
forma simultânea em grande parte das experiências de desenvolvimento. Consideramos 
os aspectos evidenciados na Figura 1.4 no processo de design didático dos cursos. 

 

 
Figura 1.4 - Processo do design didático (Campos, 2002) 

 Subentendidos na Figura 1.4 estão os mecanismos tecnológicos necessários ao 
desenvolvimento de curso on-line e os requisitos para a especificação dos recursos 
técnicos, a saber: listas de discussão, correio eletrônico, bate-papo e fórum de debate 
para atender a comunicação entre os pares e realizar-se a cooperação; mecanismos de 
busca para a seleção da informação necessária para a construção do conhecimento; 
mecanismos para gerenciar, observar e, também, controlar o curso e seu 
desenvolvimento.  

 Bourne, McMaster, Rieger e Campbell (2002) examinam os paradigmas 
utilizados na aprendizagem on-line e apostam na capacidade das redes assíncronas de 
aprendizagem3, RAA,  evidenciando os seguintes aspectos:  

• enriquecimento através da comunicação entre os pares através de conferência; 
• respostas podem ser vistas por todos os estudantes (considerando-se que os 

professores tipicamente respondem à mesma questão muitas vezes); 
• materiais on-line podem ser facilmente modificados e reutilizados uma vez que 

estejam prontos; 

                                                 
2 Campos & Campos (1998) falavam em Design Educacional. Paas (2001) adota esta mesma 
nomenclatura. 
3 Redes assíncronas de aprendizagem, RAA , chamadas pelos autores de Asynchronous Learning 
Networks, ALN. 
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• links para a web podem ser facilmente incrementados possibilitando acesso a 
uma enorme variedade de materiais;  

• respostas e avaliação rápidas dos trabalhos; 
• diálogos podem ser estimuladores. 

 Andriole (2002) propões uma me todologia para a elaboração de cursos a 
distância baseados na web, seguindo o paradigma RAA,  onde reconhece a riqueza desta 
experiência e aponta para a necessidade de estabelecer -se uma metodologia baseada na 
análise de requisitos. Os requisitos por sua vez precisam ser identificados a partir da 
intencionalidade e da funcionalidade dos cursos. O autor sugere, ainda, que atividades 
anteriores ao curso devem ser pensadas assim como atividades  ao longo e ao final .  

 

 
Figura 1.5 - Processo de Design Didátic o, desenvolvimento e avaliação de 

cursos (Andriole, 2002) 

 A análise inicial do planejamento é definida em função dos requisitos 
necessários para o projeto. A intencionalidade procura identificar as razões pelas quais 
um curso é oferecido, justifica o tempo despendido, o investimento necessário e como 
podem ser realizadas as competências. Uma vez que  a intencionalidade esteja 
clarificada e validada pelos pares (professores, técnicos, agentes de decisão), pode-se 
pensar na análise da funcionalidade.  

 A funcionalidade aponta para todos os dados que serão necessários para o design 
didático de um curso. Portanto, a funcionalidade vai referir-se aos objetivos do curso, 
competências a serem desenvolvidas nos alunos, formas de interação, estratégias 
pedagógicas, entre outros.  A partir daí, as atividades do curso poderão ser descritas. 



XIV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação –NCE – IM / UFRJ 2003 11 

 O projeto de um curso a distância envolve vários fatores tecnológicos e 
educacionais.  No entanto, embora a tecnologia seja uma parte fundamental, o foco deve 
estar centrado no planejamento das atividades de aprendizagem dos alunos e com os 
alunos.  

 Nossa observação aponta para o desenvolvimento de muitos cursos oferecidos 
na forma tradicional e na modalidade presencial, convertidos para a forma eletrônica, a 
fim de serem usados a distância, utilizando-se como método a exposição do conteúdo 
através de textos em páginas html , subtilizando a Internet.   Em outras palavras: a prática 
presencial de exposição oral é substituída pela textual. Consideramos fundamental a 
elaboração de modelos pedagógicos diferenciados para Web (Coutinho, 2003). 

 Nas últimas décadas, as perspectivas pós-positivistas desenvolveram uma nova 
visão do que é o conhecimento, levando a novas estratégias de produção, validação e 
transmissão. O conhecimento, nessa perspectiva, não é mais visto como fato intocável, 
mas como “produto da interação humana com o mundo através de sistemas simbólicos, 
meios técnicos, estilos relacionais e cognitivos que se dão sempre em um contexto 
multidimensional que inclui tanto a estética como a ética e os afetos” (Najmanivich, 
2001). 

 Um dos aspectos do design didático é a definição das situações didáticas a serem 
utilizadas em um curso na Web projetadas obedecendo a determinadas características 
em função dos pressupostos epistemológicos que estão por trás de tal produção, ou seja, 
a teoria de aprendizagem adotada determina os princípios que serão aplicados na 
organização da situação didática. O professor deve considerar os domínios do 
conhecimento como espaços abertos à navegação, manipulação, cooperação e criação. 
Os alunos por sua vez, devem ser estimulados a transitar aleatoriamente por fotos, sons, 
filmes, textos, gráficos, etc. –  disponibilizados em forma de hiperlinks.  

 A didática para cursos na Web deve perseguir três princípios básicos: 
desenvolver habilidades e competências; colocar o aluno no centro do processo de 
aprendizagem, fazendo com que ele, por meio de atividades, promova sua autonomia e a 
crítica na busca das informações; considerar a interação como uma estratégia para 
estabelecer a cooperação.  

 As principais características das situações didáticas na ótica da pedagogia das 
competências e que podem ser utilizadas na Web são: os alunos responsabilizam-se pela 
organização de sua atividade para tentar resolver o problema proposto; a atividade dos 
alunos está orientada para a obtenção de um resultado, previamente explicitado e que 
pode ser identificado pelos próprios alunos; a resolução do problema envolve a tomada 
de decisões por parte dos alunos, para adequá-las ao objetivo perseguido; os alunos 
podem recorrer a diferentes estratégias para resolver o problema formulado; os alunos 
estabelecem relações sociais diversas: comunicações, debates ou negociações com 
outros alunos e com o professor.  
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A seguir, sugerimos alguns formulários para o planejamento dos cursos on-line. 

Figura 1.6 – Sugestão para estrutura básica para o plano de aula do curso 

Figura 1.7 – Formulário sugestão para elaboração do material de apoio do 
curso 

 

MATERIAL DE APOIO DA AULA 
 

Bibliografia indicada:  

 

 
Webliografia indicada:  

 

 

Documentação complementar:  

�  texto  
�  apresentação  
�  planilha  
�  vídeo  
�  áudio  
�  executáveis  

PLANO DE AULA 

Título da aula:  
 

 
Equipe responsável:  
 

 
Público-alvo:  
 

 
Objetivos da aula:  
 

 
Conteúdo da aula (conceitos):  
 

 
Conhecimentos prévios:  
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Figura 1.8 – Formulário sugestão para planejamento das atividades do curso 

1.4. Objetos de Aprendizagem e cursos Web 

O grande desafio para o professor está em elaborar atividades diferenciadas para 
cursos na Web que atenda aos princípios da pedagogia das competências. Por outro 
lado, os cursos na Web podem ser enriquecidos com interatividade, no entanto, mesmo 

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES  

 

ATIVIDADE ____ 

Título:  
Habilidade a desenvolver:  
Descrição:  

 

Metas da aprendizagem:  

 

Data de conclusão:  
 

Formas de interação: 

� Bate-papo:  

 

� Fórum de debate:  

 

� Lista de discussão:  

 

� Videoconferência:  

 

Recursos de ilustração: 

� Animação:  

 

� Vídeo:  

 
� Figura:  

 

� Gráficos:  
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utilizando linguagens de autoria para criar essas atividades, o esforço de 
desenvolvimento envolve grandes recursos financeiros e humanos (Tarouco, et al 2003). 

Os objetos de aprendizagem (learning objects) são vistos como peças–chave 
para a melhoria da aprendizagem (Nunes, 2003) e como solução eficiente para os 
problemas de padronização e redução de custo de desenvolvimento de conteúdo na 
medida em que podem ser reutilizados (Porto et.al, 2003). 

 Willey (2000) propõe que um objeto de aprendizagem seja qualquer recurso 
digital que possa ser reutilizado e ajude na aprendizagem. Pereira (2002) resume, 
dizendo que: 

“Um objeto de aprendizagem ou objeto de aprendizagem reutilizável também é 
conceituado como (Jaco01) uma coleção reutilizável de material usado para 
apresentar e dar apoio a um único objetivo de aprendizagem ou (Nus02) um pequeno 
componente instrucional que pode ser usado para suportar a aprendizagem em 
diferentes ambientes ou ainda (IEEE02) qualquer entidade, digital ou não digital 
(física), que pode ser usada para aprendizagem, educação ou treinamento” (Pereira 
2002, pág. 5). 

 O pioneiro no uso de objetos de aprendizagem ou objetos educacionais, como 
era chamado em 1997, foi o projeto Educational Object Economy –  EOE 
(http://www.eoe.org). Este projeto teve início oferecendo informações a partir da 
indicação de endereços de um conjunto de simulações, para que os usuários trocassem 
experiências e formassem uma comunidade de aprendizagem. Em seguida, essas 
simulações foram organizadas em bancos de dados, com regras de catalogação que 
possibilitavam a recuperação e o reuso de contextos variados (Nunes 2003). 

 Bettio et al, (2003) citam alguns exemplos de objetos de aprendizagem, 
considerando o conceito de qualquer espécie de entidade digital a qual tenha a 
capacidade de exprimir algum conhecimento: 

• Censo que demonstra a população mundial do planeta, baseando-se em métodos 
estatísticos, objeto encontrado na página do departamento americano  
http://www.census.gov/main/www/popclock.html.  

• “A biosfera e a sustentabilidade ecológica” objeto retirado de um curso 
encontrado no programa de pós-graduação em Enviroment and Management na 
Royal Road University , baseado na ferramenta multimídia Flash;  
http://www.cedarlearning.com/services.  

• Apresentação multimídia de como o planeta utiliza-se dos ciclos ecológicos para 
reaproveitar os recursos naturais, criado em Flash. Este objeto demonstra a idéia 
da flexibilidade: o mesmo aplicativo foi utilizado para demonstrar os ciclos do 
oxigênio, nitrogênio e carbono. www.cedarlearning.com/services.  

•  Equações matemáticas do tipo exponencial (y=k*a5x).  Este objeto utiliza-se de 
recursos programacionais (applets/java), ele é totalmente reutilizável já que o 
autor do objeto projetou-o de maneira que os parâmetros possam ser passados e 
o objeto possa plotar qualquer função exponencial. 

 Além de imagens, animações e applets, Bettio et al (2002) ressaltam que objetos 
de aprendizagem podem ser arquivos de documentos de todos os tipos (doc e txt), 
arquivos do tipo hipertexto (html), apresentações (ppt), VRML (realidade virtual) entre 
outros. 
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 A grande vantagem dos objetos de aprendizagem está na sua reutilização, pois 
permite acelerar e diminuir o custo de produção, imprimindo maior flexibilidade na 
montagem de cursos.  

 Para um objeto de aprendizagem ser reutilizado é necessário sua padronização.  
Os padrões facilitam a busca, avaliação e uso dos objetos de aprendizagem. Diferentes 
organizações têm realizado esforços na criação de padronizações para as informações 
destinadas ao ensino através da Web. As siglas que aparecem mais comumente na 
classificação de objetos de aprendizagem são IMS (Instructional Management Systems  
–  http://www.imsglobal.org) e SCORM (Sharable Content Object Reference Model – 
www.adlnet.org). Essas duas padronizações baseiam-se no conjunto de itens de 
classificação LOM - Learning Object Metadata Standard, elaborado pelo IEEE/LTSC. 
Através do LOM , é possível descrever um caminho detalhado de algum tipo de recurso 
de aprendizagem. Com essas descrições, recursos de aprendizagem podem ser 
facilmente localizados e utilizados de uma forma apropriada em ambientes de 
aprendizagem virtual. 

 O LOM é composto de elementos de dados, hierarquizados e dispostos nas 
seguintes categorias: 

• características gerais - informações gerais, que descrevem o objeto de 
aprendizagem como um todo;  

• ciclo de vida - características relacionadas à história e estado corrente desse 
objeto de aprendizagem e aquelas que afetaram esse objeto de aprendizagem 
durante sua evolução;  

• meta-metadados - informações sobre a instância de metadados propriamente dita 
(ao invés do conteúdo sendo descrito);  

• técnicas - características e requisitos técnicos do objeto de aprendizagem;  
• educacionais, características pedagógicas do objeto de aprendizagem;  
• direitos - direitos de propriedade intelectual e condições de uso do objeto de 

aprendizagem;  
• de relações - características que dizem respeito às possíveis relações entre objeto 

de aprendizagem e outros objetos de aprendizagem;  
• anotação - elementos que contêm comentários sobre o uso educacional do objeto 

de aprendizagem e sobre por quem e quando os comentários foram feitos;  
• classificação - elementos que descrevem o objeto de aprendizagem com relação 

a um sistema de classificação específico. 

 A fim de facilitar o processo de classificação – em geral, demorado e custoso –, 
uma boa estratégia é iniciá -lo durante a fase de idealização e planejamento, qua ndo  
professores podem inserir alguns itens à classificação. Além disso, outros profissionais 
(engenheiros de software, técnicos, programadores e designers) envolvidos também vão 
preenchendo os itens compatíveis ao longo do processo (Nunes, 2003). 

 Diversas instituições estão formando consórcios e organizando repositórios de 
objetos de aprendizagem. O MERLOT (Multimedia Educational Repository for 
Learning and Online Teaching) é hoje reconhecido como um dos repositórios de maior 
acesso. Esse projeto começou como as universidades do estado da Califórnia e cresceu 
incorporando as grandes universidades americanas. Seu sistema de revisão por pares 
(fator de aceitação dos objetos, na medida que o mundo acadêmico está acostumado a 
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esse sistema de revisão) é um diferencial, comparado a outros repositórios (Nunes, 
2003). 

 Países como Argentina, Brasil, Peru e Venezuela uniram-se para produzir  
objetos de aprendizagem, na forma de módulos educacionais, e trocarem experiências 
de utilização, é o caso da RIVED (Red Internacional Virtual de Educación) 
(http://www.rived.org) que  visa  melhorar o ensino de Ciências e Matemática no Ensino 
Médio.  

 O projeto CESTA (Coletânea de Entidades de Suporte ao uso de Tecnologia na 
Aprendizagem) está sendo desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul com o objetivo de organizar o registro dos objetos de aprendizagem que vinham 
sendo desenvolvidos para cursos de capacitação na modalidade a distância de Gerência 
de Redes e na Pós-Graduação Lato-sensu Informática na Educação (Tarouco et al, 
2003). 

 O ROSA (Repository of objects with Semantic Access for e-learning) é um 
repositório que auxilia profissionais da educação, na medida em que os leva a achar 
conteúdos  dispostos no sistema. O sistema  armazena objetos de aprendizagem – 
conteúdos, acrescidos de características e propriedades (metadados) – , além de um 
conjunto de associações (ou predicados) que expõe os relacionamentos que um objeto 
de aprendizagem tem com outros objetos de aprendizagem. (Porto et al,  2003). 

 Os repositórios podem ser integrados a um ambiente virtual de aprendizagem. 
Existem, atualmente, vários sistemas gerenciadores para o oferecimento de cursos on-
line , os LMS (Learning Management System) ou sistemas de gerência de conteúdo de 
aprendizagem, os LCMS (Learning Content Management Systems), tais como AulaNet,  
Pii (Plataforma Interativa para Internet), BlackBoard e WebCT, desenvolvidos por 
diversas universidades  e empresas. A diferença, que a literatura aponta, entre um LMS 
e um LCMS é que o primeiro manipula dados de um curso em si, não levando em 
consideração os materiais a serem utilizados no curso. O LCMS (expressão cunhada no 
final de 2000) significa um sistema que considera o conteúdo da aprendizagem. Dessa 
forma, enquanto o LMS indica links para o conteúdo, o LCMS guarda objetos de 
aprendizagem para oportunamente remetê -los a quem é de direito, sendo tais objetos 
reutilizáveis. 

  A montagem de um curso é facilitada com os repositórios de objetos de 
aprendizagem. Inicia -se a montagem com a definição de uma ementa. A ementa, por sua 
vez, é determinada a partir de um recorte numa área do conhecimento, podendo ser 
representada por um mapa conceitual. Definida a ementa, o professor busca objetos de 
aprendizagem pré-existentes em um repositório que atendam, respectivamente, à 
determinada competência ou habilidade. O resultado é um conjunto de objetos de 
aprendizagem de acordo com o(s) critério (s) da pesquisa.  

1.5. Proposta de implementação de cursos  

Para o processo de criaçã o e implementação de um curso a distancia baseados na Web, o 
professor responsável deverá considerar alguns aspectos. Sugerimos, na Figura 1.9, 
algumas etapas para o início da geração de um curso a distância na Web.  
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Figura 1.9 - Sugestão de etapas para o início da geração de um curso a 
distância na Web 
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1.6. Conclusão 

Elaborar cursos na web que traduzam uma pedagogia diferenciada requer, além das 
ferramentas tecnológicas, uma postura educacional inovadora, no sentido de permitir o 
desenvolvimento de habilidades e competências. 

 Nesse trabalho procuramos evidenciar a relação entre competências, 
capacidades, planejamento de curso na web, funcionalidade e intencionalidade do curso. 
Deixamos, porém de discutir a disponibilização dos cursos baseados na web, 
considerando ser esse tema um outro trabalho.. 

 Cabe salientar que o Design Didático vem sendo priorizado dado a 
complexidade das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação. Percebemos que 
muito ainda falta ser estudado, mas acreditamos estar colaborando com a criação de 
uma nova metodologia para o desenvolvimento dos cursos on-line.  
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Abstract 
 
This text presents a variety of aspects about works related to students with special needs 
in a Resource Room.    It characterizes the general meaning of Resource Room, 
showing how the work is operationalized and what are the main capabilities expected 
for a teacher who works in the Room. Some software programs are shown, but special 
emphasis is given to Dosvox System (designated primarily to be used by visually 
impaired students), due to several educational applications it offers for students with 
special needs.  Important aspects about adaptation of syllabus and pedagogic planning 
are emphasized.   The text concludes with general guidelines to any person who wants 
to start working with disabled people. 
 

Resumo 

Este texto apresenta diversos aspectos referentes ao trabalho com alunos com 
necessidades especiais numa Sala de Recursos.   O texto caracteriza o que é uma sala 
de recursos, mostrando como é operacionalizada e quais são as características do 
professor que nela trabalha. Diversos softwares são mostrados, com ênfase no sistema 
DOSVOX (projetado primariamente para uso por deficientes visuais), pelas inúmeras 
possibilidades educacionais que oferece para alunos com necessidades especiais.  São 
enfatizados aspectos importantes sobre adaptações curriculares e planejamento 
pedagógico.  O texto conclui com orientações gerais para o profissional que deseja 
trabalhar numa Sala de Recursos. 
 

2.1 Motivação 

Vamos agora imaginar o francês Celestin Freinet, nos anos 20 do século passado.  Um 
professor que acreditou e ousou.  Observou e concluiu que o interesse de suas crianças 
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(e o seu próprio) ultrapassavam as paredes da sala de aula e assim planejou e executou 
as famosas e valiosas "aulas-passeio".  Hoje é claro que seu objetivo principal foi o de 
proporcionar maior motivação ao seu grupo de alunos.  Iniciou-se a parceria "vida 
escolar x vida real".  Ele nos fez entender que a aprendizagem verdadeiramente 
eficiente sempre está recheada de desejos, curiosidade, prazer.  Nos fez entender o 
princípio da contextualização e a importância desta para a construção do 
conhecimento e para a modificação dos valores sociais. 

Continuaremos a agora a imaginar o mesmo Celestin Freinet no século XXI, um 
professor no mundo da globalização que certamente valorizaria ainda mais suas aulas 
passeio, e as incrementaria.   Como?  Imaginem o que não faria nosso caro Freinet 
com acesso ilimitado à Internet?  

Vamos mudar de educador mas continuaremos a respeitar os princípios de nossa fértil 
imaginação.   Paulo Freire, 1968, Pedagogia do Oprimido.  Acreditava que primeiro 
deveríamos ensinar uma pessoa a ler o mundo para depois ensinar a leitura das letras.  
Para ele "não somos nós que ensinamos, mas eles que aprendem". 

Traremos agora Paulo Freire para um pomposo e sofisticado "Laboratório de 
Informática" com equipamentos de última geração.   Não, ele não precisaria de tanto.  
Bastaria um velho e encardido computador em um canto especial da sala de aula, mas 
conectado à Internet.  É fácil visualizar o professor Freire proporcionando aos seus 
alunos a "leitura do mundo" através da rede de computadores, seus caminhos, sua 
navegação.  Ele ensinaria?  Não, ele apoiaria seu grupo de estudantes, e os 
incentivaria a aprender, descobrir, entender, criar e recrear hipóteses...  Que viagem... 

Uma coisa vejo em comum na sala de aula de nossos amigos Freinet e Freire.  Prática 
pedagógica contextualizada com o dia-a-dia de seus alunos e suas escolas, o respeito e 
enfrentamento consciente de todas as dificuldades encontradas, e principalmente os 
recursos, inclusive as novas tecnologias, vistas com seriedade, propósito, e integradas 
ao ambiente escolar e a sua proposta político-pedagógica.   

Mas e a leitura das letras?  Ainda seria precisa, agora que o mundo real, paralelo e 
simultâneo, saltam da tela em imagem e som, dando formas e cores às informações e 
conhecimentos? 

Está bem!  Temos jogos, brincadeiras, softwares repletos de atividades, sistemas com 
inúmeras ferramentas, editores de textos, recursos ortográficos, digitação, formatação, 
e eles nem tinham tanto...  

E apenas para continuar imaginando...  Dois colegas de escola, juntos: Freinet e 
Freire, Freire e Freinet...   Tanta imaginação...  Tamanha revolução!   Estaríamos 
prontos? 

Calma...  É só imaginação... 

Por enquanto. 

2.2 Introdução 

Um aluno tem necessidades educacionais especiais quando apresenta dificuldades 
maiores que o restante dos alunos da sua idade para aprender o que está sendo previsto 
no currículo, precisando, assim, de caminhos alternativos para alcançar este 
aprendizado.   Entretanto, diversos fatores podem contribuir para esta dificuldade de 
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aprendizagem, onde se conclui que a multi-avaliação é fundamental para se definir o 
encaminhamento de uma pessoa com "necessidades educativas especiais" (NEE). 

A Sala de Recursos é um espaço destinado ao trabalho educacional junto a 
alunos com NEE que estejam integrados em classes regulares.  Tem como seu principal 
objetivo aprofundar conhecimentos que contribuam para operacionalizar o 
desenvolvimento e a aprendizagem destes alunos através da utilização de recursos 
específicos que atendam suas NEE 

Nestas salas, a informática educativa não é apenas mais um recurso: suas 
características a tornam um item muito valioso, não apenas por ser uma das atividades 
mais apreciadas pelos alunos, mas por viabilizar a superação de diversas limitações dos 
mesmos.  Um aluno cego pode ler, escrever de forma a ser lido por todos; um aluno 
com deficiência motora grave pode superar parcialmente esta deficiência com diversos 
dispositivos e técnicas no computador; um aluno surdo pode interagir e comunicar-se à 
distância com pessoas não surdas, usando paradigmas novos para ele; um deficiente 
mental pode ter sua criatividade expandida e sua capacidade de raciocínio estimulada. 

A criança quase sempre se fascina com o uso do computador, que é visto não 
apenas como uma forma de acesso ao conhecimento e estreitamento das relações 
sociais, mas especialmente como mais uma opção de diversão, e portanto - se 
corretamente orientado - pode usá-lo com gosto, de forma a realmente explorar diversos 
aspectos educacionais.  Infelizmente porém, diversos problemas fazem com que as 
máquinas sejam utilizadas precariamente.  Uma das causas e razões para esta 
constatação seria a formação ou informação insuficiente do professor que trabalha na 
sala de recurso, para orientar ou criar atividades educativas através do computador, de 
forma a incorporá -lo realmente ao trabalho diário e realizando sua função, previamente 
analisada e coerente com uma proposta pedagógica. 

A escola, por sua vez, nem sempre ajuda, incentiva, ou orienta o professor para 
adquirir os programas adequados e/ou sofisticados.  O investimento na atualização das 
salas de recurso em muitos casos usa critérios que estão ligados às avaliações 
centralizadas e desconexas com a experiência ou forma de trabalho do professor.  A 
própria configuração e instalação dos equipamentos é feita segundo critérios puramente 
técnicos de informática, que não levam em conta as especificidades do seu uso nesta 
situação em particular. 

2.3 Classificação Oficial dos Tipos de Deficiência 

O decreto 3.298 de 20/12/1999 que regulamentou a lei 7.853 de 24/10/1989, dispõe a 
respeito da Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência: 

"Deficiência é toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de 
atividades, dentro do padrão considerado normal para o ser humano." 

Daremos em seguida as características de cada uma das categorias oficiais de 
deficiências.  

Deficiência Física (DF) - caracteriza-se pela alteração de um ou mais segmentos no 
corpo.  A alteração pode ser completa ou parcial, e acarretar comprometimento da 
função física.    
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Divide-se a DF pelo sistema orgânico que ela afeta:  encefálica, espinhal, 
muscular, osteoarticular.  Como exemplos comuns de DF encontramos a artrite 
reumatóide, doença de Parkinson, distrofia muscular progressiva, miolemeningocele, 
nanismo, osteogênese imperfeita, paralisia cerebral. 

Deficiência Visual (DV) - É denominado cego aquele que apresenta ausência total de 
visão ou perda de percepção luminosa.  Os casos chamados de baixa visão ou visão sub-
normal se compreendem desde a capacidade de perceber luminosidade até o grau em 
que a deficiência passe a interferir ou limitar o desempenho do indivíduo. 

Comumente ocorre perda de visão por ferimentos, traumatismos, perfurações ou 
vazamentos oculares.  Existe também com freqüência casos de perda parcial ou total da 
visão por origem congênita, como rubéola, toxoplasmose, sífilis.  A retinopatia da 
prematuridade que é causada pela imaturidade da retina e se origina em decorrência de 
partos prematuros ou por excesso de oxigênio na incubadora.  São comuns ainda as 
seqüelas provocadas pela catarata (crescimento de uma membrana opaca que obstrui o 
cristalino) e pelo glaucoma (aumento da pressão ocular), além dos problemas gerados 
ou agravados por infecções.  Constantemente se observa em classes, alunos com 
irritação constante nos olhos, necessidade de aproximação demasiada do papel aos olhos 
para leitura, dificuldade para cópias à distâ ncia, inclinação excessiva da cabeça a fim de 
focar um melhor ângulo visual, quedas, tropeços, perda de objetos, nistagmo (olho 
trêmulo), estrabismo (vesguice) e dificuldade de enxergar em ambientes escuros ou 
muito claros. 

Deficiência Auditiva (DA) - São chamados de surdos aqueles que têm perda total ou 
parcial da capacidade de compreender a fala através do ouvido. 

Esta perda pode ser congênita ou adquirida.   Existem diferentes graus de perda 
auditiva, entre elas a anacusia (perda total), hipoacusia (diminuição da capacidade 
auditiva) e presbiacusia (perda progressiva da audição).  As viroses maternas, as 
doenças tóxicas da gestante e a ingestão de medicamentos são as principais causas das 
perdas congênitas da audição.   Já as predisposições genéticas, seqüelas da meningite 
bacteriana, ingestão medicamentosa para o ouvido e exposição constante a sons 
impactantes podem causar DA.  Em geral as DA são constatadas ainda na maternidade, 
através de testes auditivos, ou logo após o nascimento, através da observação da 
ausência de reações após estímulos auditivos.   Uma das maiores dificuldades está no 
diagnóstico tardio da perda auditiva parcial, já que é mais fácil diagnosticar a perda 
total, sendo a parcial comumente confundida com distração, falta de atenção, 
concentração ou dificuldade de aprendizagem. 

Deficiência Mental (DM) - A DM é um funcionamento intelectual significativamente 
abaixo da média, coexistindo com limitações relativas a duas ou mais áreas adaptativas.   

Segundo a classificação atual da DM, não se recomenda os termos "retardo leve, 
moderado, severo ou profundo", mas sim que sejam avaliados o comprometimento 
funcional adaptativo.  O que se busca é compreender em que área o DM precisa de 
maior apoio e desenvolvimento (habilidades de comunicação, soc iais...)   Através deste 
olhar, se atua nas áreas de real deficiência, buscando que o indivíduo chegue à vida 
adulta, se não totalmente, pelo menos parcialmente independente, e principalmente 
feliz.   Entre as várias síndromes causadoras da deficiência mental, podemos citar a 
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Síndrome de Angelman, Down, Martin Bell (x fraco), Prader Willy, Rett.   Ainda não é 
possível estabelecer com certeza as causas da grande maioria das síndromes de DM, 
mas com certeza as causas pré -natais, peri-natais e pós-natais podem ser apontadas. 

Deficiências Múltiplas (MD)  - Consiste na associação de duas ou mais deficiências, 
com um comprometimento que acarreta significativas conseqüências no 
desenvolvimento global e sua capacidade adaptativa no mesmo indivíduo. 

Para ingresso no Ensino Especial, o aluno com mais de uma deficiência será 
encaminhado para o Grupamento específico de sua deficiência mais comprometedora da 
aprendizagem, e para os casos mais severos existem as classes de múltiplas deficiências. 

2.4 Caracterizando a Educação em Escolas Especiais, Educação com 
Integração e Educação Inclusiva 

No Brasil a Educação Especial, vista como um sistema estruturado, teve início no 
século XIX, com a criação dos primeiros serviços de atendimento especial para 
deficientes.  Sua origem ve m das culturas européia e norte -americana da época, com 
modelos altamente assistencialistas e segregadores.  De qualquer forma, estas iniciativas 
isoladas e que possuíam inicialmente caráter pessoal e comunitário, eram as únicas 
opções para atendimento aos  deficientes físicos, mentais e sensoriais.  Em meados deste 
século, o poder público, embora não tivesse estabelecido uma política ampla de 
atendimento, criou algumas importantes instituições que se tornaram referência para 
educação de deficientes, como o Imperial Instituto dos Meninos Cegos (hoje Instituto 
Benjamin Constant) em 1854 e o Instituto Nacional de Surdos-Mudos (hoje Instituto 
Nacional de Educação de Surdos) em 1857.  

Estas instituições espelhavam as características educacionais daquele momento 
histórico:  era uma visão de escola segmentada pelas deficiências, e as crianças ou 
jovens ali se encontravam num mundo especial, com a formação escolar e o convívio 
social exclusivo, que visava primordialmente o bem-estar do indivíduo. A base de 
funcioname nto destas instituições era quase sempre o internato. 

Com o desenvolvimento desta política educacional inicial, inicia-se um 
movimento de destaque aos aspectos médicos e psicológicos, onde os laudos e 
síndromes eram priorizados e as possibilidades individuais pouco exploradas.   Como 
evolução deste processo, ocorreram movimentos visando a inserção da educação 
especial no sistema geral de ensino.  

Na idéia da integração era priorizada a parte social do indivíduo. Valorizava-se o 
acompanhamento do aluno com NEE as atividades e rotinas escolares, no entanto a 
participação deste indivíduo ainda era a de mero observador. Destacava -se suas 
participações sociais entretanto a escola ainda não estava pronta para incluí-lo 
verdadeiramente e integralmente em sua realida de. Ele assim tornava -se um agente 
passivo ou um participante com limitações. 

Com a necessidade da inclusão este conceito sofre alterações. Não é mais 
aceitável um olhar paternalista. É hora da inclusão total. Alunos que possuem diferentes 
NEE fazem parte do grupo e realidade escolar. Possuem direitos e aprendem os seus 
deveres. Não podem  e não querem mais ser colocados a parte. A escola os tem como 
alunos. Atividades e propostas devem ser organizadas de forma a atender realmente 
suas necessidades com as adaptações e acessos que se façam necessários.  
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Atualmente, vemos de forma determinante a proposta da inclusão total e 
incondicional dos alunos com NEE em classes regulares, no ensino regular, ainda 
contando com as possibilidades de atendimento e acompanhamento especiais.  Os 
discursos que limitam a inclusão escolar de alunos com NEE ao ensino regular 
compõem as grandes dificuldades para aqueles que acreditam e lutam por uma 
verdadeira inclusão escolar.    

A já tradicional dicotomia inclusão x integração continua criando discórdias 
entre professores, profissionais da área de saúde, responsáveis e associações.   Há 
aqueles que acreditam no Ensino Especial como a melhor opção;  há aqueles que 
defendem a inclusão com responsabilidade, cuidados e acompanhamento; e aqueles 
consideram a inclusão um caminho que deve ser trilhado sem limitações ou regras 
restritivas.   Na essência dessa discussão encontramos aspectos teóricos e políticos, no 
entanto é fato que a inclusão deve vir impregnada de uma mudança de atitude, o 
respeito ao outro, que acima de tudo é um indivíduo, um cidadão.   Não é mais preciso 
acreditar em turmas agrupadas por níveis de aprendizagem.   O desenvolvimento 
acadêmico deve ser alcançado como conseqüência da adaptação dos currículos, não pela 
incapacidade do sujeito, mas sim pela capacidade inerente e peculiar de cada um.  

Concluindo esta questão, vemos que o maior desafio dos educadores da 
atualidade consiste em construir uma escola em que alunos com diferentes graus, níveis 
ou condições de aprendizagem estejam juntos frente à mesma situação de ensino.  Que 
este grupo cresça de forma harmoniosa mesmo que de forma diferenciada e em tempos 
distintos.  Assim é a vida: assim devem ser as escolas.   E nisso, consiste a grande 
conquista. 

2.5 Deficiências do Brasil em Números 

A Tabela 2.1 contém dados a seguir foram obtidos no site do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, e foram obtidos no Censo/2000.   Eles dão uma idéia do número 
impressionante de pessoas que poderiam ser beneficiadas no país com o incremento das 
ações educacionais e de integração social voltado ao segmento de deficientes.   Mesmo 
que estes dados não reflitam o número de crianças portadoras de deficiências, pode-se 
conjecturar que o percentual das crianças com deficiência seja próximo ao de indivíduos 
adultos. 

Tabela 2.1 – Dados sobre deficiências no Brasil 

 

 População Brasileira (2000)  169799170  100% 

Total de deficientes  24537984  14.5% 

Deficiência mental permanente  2848684  1.7% 

Deficiência visual  16573937  9.8% 

            Incapaz de enxergar  159824  0.1% 

            Grande dificuldade de enxergar  2398472  1.4% 

            Alguma dificuldade de enxergar  14015641  8.3% 

Deficiência motora  7879601  4.6% 

Deficiência auditiva  5750809  3.4% 
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             Incapaz de ouvir  176067  0.1% 

             Grande dificuldade de ouvir  860889  0.5% 

             Alguma dificuldade de ouvir  4713854 2.8% 

Tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia 955287  0.6% 

 

 

2.6 O que é uma sala de recursos  

Para iniciarmos a análise deste tema ligado à informática educativa, assunto muito 
debatido em nossas escolas e gerador de opiniões e sugestões controversas, será preciso 
conceituar ou qualificar o que é sala de recursos, e ainda o que se entende por alunos 
com necessidades especiais (NEE). 

Com certeza a definição de sala de recursos não divergirá muito nos diferentes 
estados brasileiros, através de suas instituições, mesmo que em suas atuações ocorram 
algumas diferenças, quer sejam conceituais, práticas ou políticas.   A sala de recursos é 
uma modalidade no atendimento à Educação Especial.   É um espaço destinado ao 
trabalho com alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, sendo estes, 
em geral, integrados em turmas regulares.  Seu objetivo maior pressupõe a intenção de 
suplementar e complementar o trabalho realizado pelos professores do ensino regular.   

O trabalho realizado pelas Salas de Recursos visa aprofundar conhecimentos que 
contribuam para o desenvolvimento e aprendizagem de sua clientela, facilitando assim a 
sua inclusão escolar, social e através da utilização de recursos específicos que atendam 
às necessidades específicas sempre respeitando de forma imperiosa a individualidade 
deste, desde sua origem, cidadão. 

2.7 Como acontece o ingresso na sala de recursos - o caso do Rio de Janeiro 

Pelas normas da Secretaria Municipal de Educação, através de seu Instituto Helena 
Antipoff, para ingressar numa Sala de Recursos, o aluno deverá estar matriculado na 
rede regular de ensino municipal, numa classe regular.  Chamamos aqui classe regular 
àquele ambiente regular de ensino/aprendizagem, no qual o aluno com NEE também o 
freqüenta em processo de inclusão instrucional.   Estes estudantes, com necessidades 
específicas, que possuam condições de acompanhar e desenvolver as atividades 
curriculares programadas no ensino comum, podem e devem ser agrupados em classes 
regulares. 1 

Alguns alunos desta rede municipal no Rio de Janeiro ingressam diretamente no 
ensino especial, freqüentando concomitantemente Sala de Recursos e Classe Regular.   
Outros passam a integrar o corpo das Salas de Recursos e Classes Regulares após um 
período em Classes Especiais.   As Classes Especiais são elaboradas e planejadas para 
atender àqueles indivíduos que precisam de ajudas e apoios continuados, e de caráter 
mais intenso.   Estes alunos especiais demandam adaptações curriculares bastante 
significativas, e que naquele estágio não poderiam de forma prática e satisfatória serem 
                                                                 
1 As normas gerais para o funcionamento das Salas de Recurso estão descritas com detalhes no 
documento "Subsídios para Organização e Funcionamento de Serviços de Educação Especial". 
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atendidos em turmas comuns, com um número maior de alunos e com ritmo intenso de 
atividades.  Essas classes especiais podem funcionar em Escolas Especiais (que são 
minoria), mas com o respeito e a crença em nossa proposta de inclusão, se encontram 
em escolas regulares dentro da rede municipal de ensino, sendo consideradas como uma 
modalidade da  educação inclusiva, e a sua abertura fruto da demanda de novas 
matrículas, transferências e remanejamentos. 2 

Objetivando ainda atender ao grupo com necessidades especiais, temos os 
professores itinerantes.   Estes compõem um serviço de orientação e de supervisão de 
caráter pedagógico a todas as escolas que possuem alunos integrados, desde que, em 
análise, este se faça necessário.  O atendimento deste profissional é feito, em geral, 
através de visitas constantes à unidade escolar e acompanhamento em sala de  aula ao 
aluno sob sua orientação.  Ao contrário do que acontece comumente na sala de recursos, 
este acompanhamento é realizado no horário escolar do aluno em sua turma.  Este é um 
serviço essencial ao atendimento, não só ao aluno, como junto aos profissionais da 
escola que com ele atuam.    

Como veremos adiante, o professor da sala de recursos, bem como o itinerante, 
têm o papel de acompanhamento pedagógico junto à escola, onde está ocorrendo a 
inclusão, porém, em muitos casos o estudante não necessita de classe especial ou sala de 
recursos e sim de um apoio temporário que se cessa quando a adaptação se completa, 
tanto para o aluno quanto para o grupo escolar que o recebe.   A necessidade de 
professor itinerante pode ser detectada pela escola de origem, pelos responsáveis ou 
ainda pelo profissional da Sala de Recursos, quando este percebe que uma determinada 
dificuldade pode ser melhor equalizada com a interferência e o preparo de um itinerante, 
entretanto, sem a necessidade de um acompanhamento contínuo pela sala de recursos. 

Para a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, o Instituto Helena 
Antipoff (IHA) é o instituto referência responsável por todo Ensino Especial, atuando 
na implementação e acompanhamento dos diversos programas, estudo de casos e 
capacitação de professores em toda rede regular de ensino. 

Ao ingressar na rede municipal de ensino, o aluno com NEE passa por uma 
avaliação do IHA e da Coordenadoria Regional de Ensino (CRE) , que atuam na área 
específica da(s) deficiência(s) deste aluno.  Nesta avaliação são levantadas as NEE e as 
adaptações necessárias para atendê -las, definindo assim a modalidade de atendimento 
mais adequada para o aluno, quer seja ele em EE (escola especial), CE (classe especial), 
SR (sala de recursos) ou acompanhamento de PI (Professor Itinerante), dentro da área 
de sua limitação prioritária ou onde se encontre sua maior dificuldade de acesso 
curricular - deficiência visual (DV), auditiva (DA) , retardo mental (RM), condutas 
típicas (CT), altas habilidades (AH) e múltiplas deficiências (MDF). 

Esta avaliação inicial será o ponto inicial para o atendimento deste estudante no 
ensino especial, no entanto, os acompanhamentos e avaliações constantes determinarão 
o processo e mudanças na vida escolar e social deste indivíduo, que contribuirão com o 
seu sucesso no atendimento de seus anseios, desejos e necessidades. 

2.8 O trabalho do profissional da sala de recursos 

                                                                 
2 Infelizmente, a cada ano são abertas dezenas de classes especiais, devido ao crescimento amplo do uso 
de tóxicos e da gravidez em adolescência, gerando inúmeras crianças com problemas físicos.  



XIV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação –NCE – IM / UFRJ 2003 29 

Como ideal, vemos o atendimento na sala de recursos em dias e horários pré-
estabelecidos e com o atendimento realizado de forma individual e/ou em grupo, 
atendendo assim às necessidades e exigências de trabalho junto a este educando.  Podem 
ser atendidos em Sala de Recurso os alunos de educação infantil, ensino fundamental e 
do Projeto Educação Juvenil (o ensino noturno do município, para alunos com mais de 
14 anos). 

Caberá à sala de recurso realizar uma avaliação objetivando o levantamento das 
NEE e das adaptações necessárias para atendê -las, definindo assim o planejamento de 
trabalho e estratégias de atuação.  No espaço da sala de recursos, o aluno entrará em 
contato com materiais, ferramentas e técnicas que serão de maior auxílio, e sempre sob 
a observação, análise e avaliação do profissional que ali atua. 

Os atendimentos devem ser planejados, registrados e revistos para suporte 
operacional e avaliação do trabalho.  Cabe ao professor da sala de recurso estar sempre 
em contato com a família e com todos os profissionais que atendem ao seu aluno 
(incluindo médico, fonoaudiólogo, psicólogo entre outros), a fim de troc ar informações 
que com certeza trarão benefícios e acréscimos ao trabalho por ele realizado. 

É fundamental um esclarecedor laudo médico, que fará com que o professor 
atuante junto ao aluno com NEE, entenda melhor as limitações por que passa seu aluno, 
suas nuances e possibilidades.   Permitirá a pesquisa e estudo específico e até mesmo 
entendimento maior a respeito da história de vida deste discente, suas experiências, e 
em alguns casos, desmistificar crenças, romper tabus e preconceitos até mesmo pela 
família, que por vezes não consegue entender de forma clara a situação médica 
apresentada.  Neste caso, o professor poderá agir como intermediador nesta 
comunicação.  É muito importante ainda o estabelecimento de parcerias junto aos 
diferentes atendimento. 

2.9 A Operacionalização básica da Sala de Recursos para Deficientes Visuais  

A sala de recursos para deficientes visuais nada mais é do que uma sala de aula comum, 
com algumas mesas e estantes, alguns murais, um grande quadro branco para uso com 
caneta marcadora, e uma quantidade grande de tomadas elétricas (se possível numa rede 
estabilizada), para conexão de uma boa variedade de equipamentos, inclusive 
computadores.    Quadros de giz devem ser evitados pelo fato de que a sala conterá 
diversos dispositivos que  podem ser seriamente danificados pelo excesso de pó. 

É bom lembrar, que na SR serão atendidos alunos portadores de uma imensa gama 
de problemas visuais, envolvendo fatores tais como uma imensa variação do nível de 
visão (desde a cegueira completa até visão reduzida), visão lateral, fotofobia, irritações 
oculares, etc.  Diante desta diversidade, alguns critérios gerais devem ser obedecidos: 

a) iluminação da sala  

O ambiente deve se apresentar bem iluminado de forma natural.   As lâmpadas 
devem estar distribuídas por todo o espaço e não concentradas em pontos 
centrais da sala.  É fundamental a presença de cortinas ou quebra-sol, para evitar 
dificuldades ou dor para os alunos com fotofobia (o que ocorre em especial nos 
deficientes visuais albinos), e também para aqueles que conseguem ver luz mas 
não distinguir objetos visualmente. Para estes últimos a luz muito clara significa 
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apenas desconforto. A sala também não deve ser mantida na penumbra, mas 
num nível de iluminação agradável para todos.   

È importante notar que para muitos alunos a luz fluorescente é boa enquanto 
para outros a incandescente é a adequada.  O ideal é que a sala tenha esses dois 
tipos de lâmpadas e que elas possam ser selecionadas e ter sua intensidade 
luminosa controlada. Para outros alunos a luz focal é ideal, e a sala deve ter 
abajures ou anteparos que propiciem este tipo de iluminação.  

Importante: Nunca se pode deixar que o aluno realize suas tarefas com iluminação 
inadequada ou com o ambiente sombrio.  Essa situação, ao longo do tempo, pode trazer 
danos permanentes à visão do aluno, ou na melhor hipótese, trazer desinteresse do aluno 
em dedicar-se ao trabalho na Sala de Recursos. 

b) Localização do aluno na sala de aula 

A orientação espacial do aluno deficiente visual geralmente é precária.   

Assim, deve-se evitar mudanças freqüentes na arrumação para que os alunos 
tenham segurança na sua movimentação e facilidade de encontrar os diferentes 
materiais ali armazenados. 

É interessante fazer o aluno com visão subnormal sentar-se à frente e no meio da 
sala de aula mesmo que este quase não enxergue o quadro (quando a limitação 
visual for apenas em um dos olhos a localização deve ser mais para a esquerda 
ou direita, conforme o caso). 

Recomenda-se deixar uma mesa vaga próxima à mesa do professor para que o 
aluno tenha a liberdade de solicitar sua orientação quando não conseguir realizar 
a tarefa sozinho ou com ajuda de colegas.  Caso contrário ele tende a ficar 
aguardando sua atenção. 

c) Cadernos para alunos com visão subnormal 

Deve ser buscado para cada aluno um caderno adaptado as suas necessidades 
visuais específicas (ampliado, pauta em negrito...).  O mais produtivo é que o 
professor anote neste caderno um resumo de suas aulas destacando os tópicos 
principais assim como os exercícios que passou para a turma.  Para isso, o ideal 
é que o professor utilize sempre a letra bastão maiúscula e escreva com caneta de 
ponta porosa utilizando todo o espaço entre as linhas. Este tipo de letra, por não 
ter tantas curvas, é mais simples para a leitura e para a escrita do aluno. 

d)  Trabalho colaborativo 

Deve-se sentar o aluno ao lado de um colega com que ele se identifique e que 
possua uma escrita clara, cometa poucos erros de ortografia e que 
preferencialmente seja organizado.  Deixe que o aluno copie as tarefas de seu 
“amigo colaborador” (se ele tiver resíduo visual que permita isso).  Pode-se em 
alguns casos, pedir que o “amigo colaborador” copie utilizando um carbono para 
confecção de cópias ou ainda tirar cópias (se possível ampliadas) na copiadora 
de sua escola das anotações e/ou trabalhos feitos em aula.  

e) Avaliações 

É absolutamente necessário realizar avaliações periódicas e principalmente orais. 
É comum o aluno não conseguir ler o que escreve e por isso cometer inúmeros 
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erros que poderão comprometer o conteúdo a ser avaliado.  Em caso de 
avaliações escritas, deve -se fazê-las ampliadas no computador ou utilizando 
caneta de ponta porosa preta e letras com o tamanho e tipo adequado.   O aluno 
deve usar sempre lápis do tipo 6B ou número 1 e caneta de ponta porosa (tipo 
futura) para realizar as avaliações assim como as demais tarefas escritas. 

f)  Uso de livros didáticos adaptados 

Em alguns casos em que o livro é importantíssimo, existe a possibilidade de 
ampliação ou transcrição para a forma sonora, em voz sintética ou gravada.  
Alguns programas de computador podem ser usados para isso, como será visto 
mais adiante.  Existe ainda o recurso de ter os livros gravados por ledores 
voluntários. 

2.10 Recursos não computacionais da Sala de Recursos de DV 

Alguns materiais pedagó gicos que todas as escolas municipais possuem são muito 
usados e com grande utilidade pela SR.   São eles as Réguas de Cuisenaire, o Material 
Dourado e os Blocos Lógicos.   Outros recursos didáticos freqüentemente utilizados nas 
salas de aula comuns podem ser bem aceitos pelos alunos com limitações visuais porém, 
o mais comum é que sejam necessárias adaptações ou ainda confecções específicas.  

Com pouco ou nenhum recurso é possível produzir caixas de contagem com 
materiais concretos e diversos além de jogos de encaixe, memória, formação de 
palavras, quantidades, dominós apresentando diferentes conteúdos. Destacamos o uso 
dos quadros magnéticos para letras, números, sílabas, desenhos, palavras que auxiliam 
principalmente aqueles com dificuldades motoras, a caixa de areia que é um material 
importantíssimo já que como sabemos para o DV primeiro vem o “sentir”, nela 
escrevemos, desenhamos, brincamos e sentimos sua textura, a prancha para desenho que 
por ser forrada por tela grossa, é possível desenhando em papel ofício e lápis cera sobre 
a mesma produzir um desenho em relevo, caixas e cartões com diferentes texturas, 
sabores, odores e miniaturas. 

Outro recurso fundamental são os jogos didáticos que em sua maioria se 
apresentam coloridos e ampliados e se transforma m em recursos com poucas adaptações 
como alguns jogos de construções, quebra-cabeças, jogos de dama, dominó, trilhas... 
Em geral, o olho do profissional percebe nestes jogos (provavelmente com alguma 
adaptação muito simples, feita pelo próprio professor) uma rica ferramenta para a 
noções ou fixação de conteúdos escolares. Como é fácil e agradável aprender a contar e 
somar brincando com um dominó, como é gostoso aprender a ler números e classificá-
los por suas dezenas enquanto jogamos bingo, como é divertido montar palavras e frases 
com quebra-cabeças, como é inesquecível o momento em que se entende o significado 
de paralelas e transversais e conceituamos uma planta  baixa apenas brincando 
inocentemente com blocos lógicos e carrinhos...  

A Sala de Recursos para DV deve também ter murais adaptados com calendário, 
lista de aniversariantes, notícias, fotos, e cartazes de apoio como palavras, alfabetário, 
tabuada de forma adaptada e atendendo ao grupo que ali trabalha como um todo.  Essa 
adaptação deve ser fe0ita em Braille e/ou em relevo e/ou em letras ampliadas. 

O uso de recursos tecnológicos como rádio, gravador, TV/Vídeo geralmente é 
uma excelente opção, sendo as técnicas usadas semelhantes ao seu uso convencional.  É 
importante notar que as pessoas cegas assistem TV, mas perdem parte do conteúdo dos 
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programas quando a informação visual não é associada a fala.  Um dispositivo essencial 
para o aluno é um mini-gravador (de propriedade do aluno) que permitirá que ele grave 
suas anotações ou aulas, tanto na sala de recursos quanto na sala de aula convencional. 

Devemos destacar a ampliação dos livros de literatura ampliados em Xerox ou 
adaptados para a leitura tátil como de fundamental importância para o desenvolvimento 
do gosto e prazer da leitura.  Fitas ou CDs com livros falados também são muito usadas 
principalmente no período inicial pois desenvolvem a atenção, oralidade e interesse pela 
leitura.  Esses CDs e fitas podem ser emprestados em diversas bibliotecas, associações e 
clubes de deficientes visuais. 

Para concluir, não devemos acreditar que, porque estes alunos enxergam 
“menos” ou de modo “diferente”, não devam ter contato com os mesmos materiais que 
os demais alunos de suas classes regulares. Ao contrário, pensando em “protegê -los” ou 
não “envergonhá-los” alguns adultos tiram das crianças o gosto e o prazer de sentir e ter 
contato desde cedo com lápis, canetinhas, giz de cera, papéis, livros, revistas em 
quadrinhos, massinhas, tintas, brinquedos e até mesmo atividades físicas.  

Não podemos esquecer que por mais modernos que estejam os exames e por 
mais preciso que seja um laudo médico, só o aluno pode determinar até onde vai sua 
limitação e não cabe a nós sermos os “selecionadores de ferramentas ou oportunidades 
de aprendizagem” ao contrário, muitas vezes, em alguns destes materiais e atividades 
encontramos preciosos estimuladores visuais. Nunca se pode esquecer que estes alunos 
apresentam em sua maioria apenas dificuldades visuais mas, quase sempre, são crianças 
curiosas e capazes como quaisquer outras.  

2.11 O uso do Braille e do Sorobã na sala de recurso de DV 

A técnica de escrita Braille é ainda a mais usada e mais portátil forma de escrita para 
deficientes visuais.  Através de 6 marcas táteis formando um retângulo de 3 linhas e 2 
colunas, é possível representar 64 combinações de pontos que são associados aos 
diversos caracteres, símbolos textuais e outros (símbolos matemáticos, musicais, etc).  
A produção de um texto em Braille é feito geralmente por pranchetas especiais, 
chamadas regletes, e as marcas produzidas por um pequeno prego denominado punção.  

Toda pessoa cega ou com deficiência visual grave que passa por alguma escola 
especializa aprende esta técnica.  

Aprender o básico do Braille não é difícil: em poucas horas já é possível 
escrever textos de complexidade pequena.  O problema do Braille refere-se à prática e 
esforço físico que são necessários para produzir boas marcas táteis, especialmente 
quando não se é treinado para isso.  Para facilitar, existem máquinas de escrever que 
podem produzir essas marcas com boa qualidade, e que são fabricadas no Brasil com 
preço razoável. 

Toda SR deve ter material específico para o uso com alunos cegos como reglete 
e punção, além de pelo menos uma máquina para escrita Braille.  O professor de sala de 
recurso de DV deve obrigatoriamente dominar minimamente a escrita Braille 
(provavelmente lerá o texto Braille visualmente e não de forma tátil, como fazem os 
cegos).  Com isso ele poderá estabelecer uma comunicação mais intenso com o aluno 
DV, lendo o que ele escreve, e produzindo material para ele. 
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Outro dispositivo fundamental é o Sorobã (ábaco Japonês), que é muito útil para o 
ensino de matemática, em especial a aritmética fundamental.  Mesmo com o advento 
das calculadoras com fala, o Sorobã não perdeu sua importância educac ional, pois 
desenvolve o raciocínio e a abstração.  

2.12 Produção Braille e de gráficos táteis com sistemas computadorizados 

Usar o computador no processo de impressão traz muitas vantagens em relação ao 
processo de escrita manual ou puramente mecânico (usa ndo por exemplo máquinas de 
escrever Braille), especialmente porque o tempo de produção é menor, o layout gerado 
tende a ser melhor e existe a possibilidade de transcrever textos provindos de vários 
meios.  Além disso o stress físico associado à produção Braille é menor para quem não 
é deficiente visual. 

Como se utiliza um editor de textos para criar e acertar o material a transcrever, 
é possível errar, corrigir e reimprimir, gerando e melhorando sucessivas versões do 
material com muito menor esforço.  O te xto produzido é armazenado na forma digital, 
sendo assim, viável o seu transporte através de meios como disquetes, CDROM ou 
mesmo pela Internet.  Um texto pode ser gerado num centro de produção e reproduzido 
a milhares de quilômetros de distância, sem a necessidade do transporte de papel. 

Os equipamentos de impressão computadorizada de Braille são preparados para 
poderem ser acoplados a quaisquer tipo de computadores, desde microcomputadores até 
equipamentos de grande porte, através do uso das mesmas interfaces que foram 
estabelecidas na década de 1980 para impressoras convencionais de tinta.  Elas 
poderiam, grosso modo , ser classificados em duas categorias:  as impressoras de uso 
direto, que produzem o texto tátil sobre papel, e as impressoras de clichê que  se 
destinam a produzir chapas de alumínio que serão utilizadas posteriormente para 
imprimir Braille em prensas de papel.  Essas últimas estão disponíveis apenas nos 
grandes centros de produção Braille.   Infelizmente o custo das impressoras Braille 
ainda é bastante proibitivo para que um grande número de salas de recurso possua uma.  
Entretanto, existem diversos lugares públicos onde é possível imprimir Braille, levando 
um disquete contendo o texto a imprimir. 

Os dois programas mais usados para impressão de Braille no Brasil são 
gratuitos: o Braivox, que faz parte do sistema DOSVOX, e o Braille Fácil, que se tornou 
o padrão de fato para impressão no Brasil.  

O programa Braille Fácil permite que a criação de uma impressão Braille seja 
uma tarefa muito rápida e fácil, que possa ser realizada com um mínimo de 
conhecimento da codificação Braille.  Através do Braille Fácil, tarefas simples como 
impressão de textos corridos são absolutamente triviais.   

O texto pode ser digitado diretamente no Braille Fácil ou importado a partir de 
um editor de textos convencional.  O editor de textos utiliza os mesmos comandos do 
NotePad do Windows, com algumas facilidades adicionais.   Existem alguns poucos 
caracteres especiais que podem ser adicionados ao texto, para que ele assuma aspectos 
particulares, como pular de página, marcar um trecho sem auto-ajuste para Braille ou 
informar aspectos de paragrafação.  Uma vez que o texto esteja digitado, ele pode ser 
visualizado e impresso em Braille ou em tinta (inclusive a transcrição Br aille para tinta). 
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Figura 2.1 – Tela do programa Braille Fácil 

 

Na linha inferior da tela aparece a tradução da linha atualmente sendo digitada, e 
através de um ícone se obtém a visualização completa da transcrição. 

O programa é composto por diversas funções. 
• editor de textos 
• visualizador Braille 
• impressor Braille 
• simulador de teclado Braille 
• configuradores 
• utilitários de embelezamento e reformatação 
• pré-processador matemático 
• sistema de ajuda online 
• desenhador Braille com mouse 

A digitação de textos especiais (como codificações matemáticas ou musicais) 
pode ser feita com o auxílio de um simulador de teclado Braille, que permite a entrada 
direta de códigos Braille no texto digitado.  O editor possui ainda diversas facilidades 
que agilizam muito a inserção de elementos de embelezamento ou o retoque de detalhes 
do texto Braille. 

Uma função muito interessante que acompanha o Braille Fácil é o MiniPintor 
Braille, através do qual é possível tomar uma figura qualquer do computador, e 
transformá -la num modelo tátil.  Este programa permite ainda o desenho manual de 
retas, círculos e outras figuras. 

2.13 Uso de materiais ópticos na Sala de Recursos de DV 

Os materiais de uso óptico mais importantes na SR/DV são as lupas que existem em 
vários tamanhos e formatos para agradar aos diferentes alunos atendidos. Além das 
lupas de modelo tradicional, as mais usadas são as lupas com iluminação que funcionam 
a pilha e aumentam a letra a ser lida iluminando também o papel através de uma 
pequena lâmpada.  
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A lupa horizontal, que se apresenta no formato de uma régua e é deslizada pelo 
usuário através das linhas do caderno ou livro, se torna com pouco treino uma 
ferramenta prática, útil e de bastante destaque para aqueles com dificuldades visuais 
moderadas.  

Temos com recurso de grande interesse, a vídeo lupa que é usada sempre 
instalada em uma TV ( com ou sem vídeo dependendo do modelo) e ao ser ligada passa 
a imagem filmada pela lupa (mini-câmera de vídeo)  para a tela onde é exibida de forma 
ampliada sendo ideal para a leitura daque les que não se beneficiam de lupas manuais ou 
para textos menores permitindo inclusive os contrastes fundo preto/letra branca ou vice-
versa. 

Quase sempre o aluno precisará de uma orientação cuidadosa sobre as técnicas 
de uso dos dispositivos e o professor tem que dominar o uso destas ferramentas para um 
grande número de situações.  Ainda mais, o professor deverá experimentar junto com o 
aluno a forma de uso que mais se adequar ao caso específico de cada aluno, uma vez 
que as deficiências parciais podem ocorrer sob múltiplas formas, cada uma das quais 
com características visuais diferentes.  Não é trivial usar um dispositivo ótico, e todos 
eles exigem persistência até "pegar o jeito" correto de usar.   Isso é especialmente 
verdade para as video-lupas, que frequentemente são sub-utilizadas em muitas salas de 
recurso apesar de sua grande utilidade, por falta de paciência do do aluno e do professor 
para dominar as técnicas de seu uso. 

2.14 O DOSVOX e a Sala de Recursos 

A Informática Educativa é a mais apreciada das atividades realizadas na SR/DV e tem 
demonstrado ser uma das mais produtivas.  Entre os programas usados, o DOSVOX é 
de longe o que oferece mais opções para o professor.  Ele é gratuito e foi criado no 
NCE/UFRJ, sendo distribuído gratuitamente pela Internet. 

O DOSVOX é um sistema  que se comunica com o usuário através da síntese de 
voz, viabilizando o uso de computadores por deficientes visuais de forma 
verdadeiramente autônoma. Através do uso deste sistema os alunos aprendem 
rapidamente a digitar e ler textos, imprimir seus próprios documentos usando um editor 
de texto. O sistema DOSVOX conta ainda com ferramentas próprias como calculadora 
vocal, caderno de telefones, agenda de compromissos além de jogos para todas as 
idades.   O DOSVOX tem muitas funções que permitem o uso de várias facilidades da 
Internet, incluindo o correio eletrônico, o bate -papo e a navegação nas homepages. 

O software é todo baseado no uso de síntese de voz.  As informações são 
simultaneamente escritas numa tela preta com letras brancas, o que facilita a leitura 
direta por deficientes visuais com visão subnormal.  O acionamento das funções não faz 
uso de mouse, tudo é controlado pelo teclado, num processo de comunicação baseado 
em menus de opções.  Para cada menu, basta teclar uma letra (um mnemônico da 
função) para selecionar uma das opções disponíveis.  É possível também usar -se as setas 
para que as diversas opções dos menus sejam lidas uma a uma. 
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Figura 2.2 – Principais opções do Dosvox 
 

O conhecimento do professor em informática pode ser pequeno para ensinar 
DOSVOX, e o ensino do software pode ser feito de forma sistemática e simples, sem 
dificuldades em manter o lado lúdico e funcional dos atendimentos.  Em geral um curso 
de 12 horas, (oferecido regularmente para professores pela UFRJ e por outras 
instituições), é suficiente para um professor com um mínimo de experiência anterior em 
computação dominar o essencial deste sistema. 

O DOSVOX oferece opções para muitos usos diferentes, e programas para níveis 
culturais que vão desde a alfabetização até uso muito sofisticado.  São os seguintes os 
temas que o DOSVOX contém: 

 
1) Sistema especializado de interface com o usuário; 

2) Síntese de fala para língua portuguesa; 

3) Editor, leitor e impressor/formatador de textos; 

4) Impressor / formatador para Braille; 

5) Aplicações para uso geral : caderno de telefones, agenda, 

6) Calculadora, preenchimento de cheques, etc.; 

7) Jogos diversos; 

8) FTP, um ambiente de "chat", um editor html, acesso a WWW, etc.; 

9) Programas multimídia, como o próprio processador multimídia (áudio midi 

CD), gravador de som, controlador de volumes, etc.; 
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10)  Programas dirigidos à educação de crianças com deficiência visual; 

11)  Um sistema genérico de telemarketing, dirigido à profissionais desta área; 

12)  Ampliador de tela para pessoas com visão reduzida; 

13)  Leitores de tela/janelas para DOS e Windows. 

Apesar desta amplidão, devemos destacá-lo como a porta natural de entrada do 
DV no mundo da informática.  O DOSVOX não apenas oferece um imenso arsenal de 
utilitários, mas estes utilitários são criados usando técnicas de comunicação homem-
máquina extremamente fáceis de aprender, e desta forma, as dificuldades para o 
educador são minimizadas e o prazer para o aluno amplificado.  

Na sala de recursos, o dois usos mais freqüentes do DOSVOX estão na fase de 
alfabetização e para a digitação de textos. 

São os seguintes são os mais usados: 

Figura 2.3 Jogos do DOSVOX 

a) teste de teclado  

Para um deficiente visual, o pleno domínio do teclado se faz imprescindível, uma vez 
que a manipulação do "mouse" está descartada.   O teste de teclado essencialmente visa 
proporcionar o reconhecimento das posições das teclas, repetindo em voz o nome de 
cada tecla que for pressionada.   É muito útil também no processo de alfabetização, 
quando os nomes das letras que é falado pode ser usado em jogos simples inventados 
pelo professor.  

b) Letravox 



XIV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação –NCE – IM / UFRJ 2003 38 

O Letravox trabalha visando o reconhecimento simultâneo das letras e das teclas.  Este 
programa associa cada tecla do teclado a uma piadinha, músicas e textos com conteúdo 
subliminarmente fonético (por exe mplo, eu sou A, avião).   São usadas palavras chaves 
não triviais, para trabalhar a nível mnemônico.  Diversas letras tem conteúdos conexos, 
permitindo a criação de seqüências lógicas de idéias pela ativação seqüencial de teclas. 

c) Letrix 

O Letrix permite que o aluno forme palavras livremente. A criança tecla uma palavra, a 
máquina fala a palavra teclada, e se for uma palavra “registrada”, ele conta uma 
pequena história que pode ser gravada pelo próprio aluno no computador com um 
microfone, que é associada  à palavra.  Este programa também sabe falar os números.  
Através das habilidades desenvolvidas nas fases anteriores a criança será incentivada a 
“inventar palavras “ e descobrir como o computador as pronuncia, e escrever tantas 
outras sugeridas pelas brincadeiras do computador.  Não existe censura e a criança pode 
perfeitamente escrever um palavrão que a máquina vai processar a fala corretamente. 

 

Figura 2.4 - Letrix 

d) Jogo da forca 

O Jogo da Forca é uma implementação do jogo tradicional de forca, com som.  O 
professor pode escolher a base de dados de palavras a serem usadas, permitindo assim 
que o aluno só seja questionado com palavras que saiba escrever, tornando-o assim um 
programa muito útil para alfabetização, e divertida para as pessoas em geral. 

 

e) Contavox 
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O Contavox é um jogo que ajuda a decorar a tabuada, que associa os acertos e erros do 
usuário, quando questionado sobre o resultado de contas, a gols de futebol.  Desta forma 
o erro é tornado muito mais leve para o aluno. 

f) Calcuvox 

O calcuvox é uma implementação sonora de uma calculadora simples. 

 

 

Figura 2.5 – Calculadora do DOSVOX 

g) Edivox 

Este programa é um editor de textos com síntese de voz.  A teclagem é idêntica a uma 
máquina de escrever convencional. Cada tecla digitada é ecoada, e ao mudar-se de linha 
o texto é lido em síntese em voz.  Ao mesmo tempo em que a teclagem é realizada, 
aparece também na tela do computador o texto, para que um eventual observador que 
não seja deficiente  visual possa também acompanhar o trabalho.   O Edivox contém 
centenas de funções, semelhantes a um editor de texto convencional, mas essas funções 
possuem feedback específico, dando muita segurança à teclagem pelo deficiente visual.  

2.15 Outros softwares utilizados na Sala de Recursos de DV 

Além do DOSVOX, podem ser utilizadas ferramentas do sistema que permitam o uso 
dos programas criados para uso com pessoas normais, tais como Word e Excel, e um 
imenso arsenal de softwares educativos e informativos que exijam a participação ativa 
do usuário, que estimulem o raciocínio. 

Esses programas são acessados através de duas técnicas básicas: a leitura da tela 
em síntese de voz e a ampliação de partes da tela numa área da tela reservada para este 
fim (como se fosse uma lente computadorizada).  Para completar as opções o acesso, 
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uma série de recursos do Windows permitem diversas funções de controle do teclado e 
mouse.  

a) ampliadores de tela de tela 

Figura 2.6 – LentePro - Lente de aumento 

Existem muitos programas capazes de exibir em tamanho ampliado parte do conteúdo 
da tela.  Eles permitem selecionar a ampliação desejada e possuem diversas opções, tais 
como a exibição da imagem em cor reversa, cursores alternativos, e muitas outras.  
Esses programas são muito úteis para pessoas com visão subnormal.  O maior problema 
está no fato de que estes programas ocupam uma parte da tela (ou exibem uma parte 
desta ampliada), e o uso dos programas fica mais difícil.  Para operar com uma lente, é 
necessário praticar bastante. 

O LentePro é um ampliador de telas que acompanha o DOSVOX.  Seu uso é 
bem simples e apertando-se a tecla F1, uma lista de opções dele é exibida.  Outros 
programas muito úteis são o ZoomText e o Magnifier (que acompanha o Windows NT). 

Os ampliadores de tela geralmente são usados em conjunto com cursores de 
mouse de tamanho grande, pois é quase certo que o aluno com visão reduzida não 
conseguirá enxergar os cursores convencionais.  O Windows fornece alguns desses 
cursores, mas na Internet se pode buscar alguns conjuntos de cursores de tamanho bem 
maior. 

b) Leitores de tela: o Monit32 do DOSVOX, o Virtual Vision e o Jaws  

A opção para usuários mais avançados é o uso de um programa de leitura de telas.  
Estes programas permitem que a informação que está escrita na tela seja sintetizada em 
voz.  Esses programas possuem diversas opções para escolher a parte da tela que será 
lida.  De forma geral, os programas operam em dois modos: 

- automático:  lendo automaticamente o nome das janelas que se abrem, os menus, as 
áreas de texto e o nome dos botões que são selecionados com a tecla TAB.  Quando se 
digita algo, o programa tenta ler da melhor forma o que se está digitando. 

- seguindo o cursor:  nesta forma, o cursor do mouse é movido geralmente através do 
teclado e o leitor de tela sintetiza o elemento textual que está sob o cursor. 

O maior problema para usar um leitor de telas é que a pessoa vai operar 
diretamente sobre o Windows, provavelmente sem usar o mouse, controlando as janelas 
sem as estar vendo bem.  Para uma pessoa de visão reduzida, é provável que o leitor de 
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telas seja uma ferramenta muito indicada, pois o feedback fornecido é um acréscimo ao 
mecanismo visual.   Entretanto, para pessoas com déficit visual elevado, o índice de 
abstração tem que ser muito alto: como ela não vê a tela com perfeição (ou não vê 
nada), terá que imaginar o que está acontecendo na tela, o que não é nada trivial.  O 
professor terá que explicar cuidadosamente tudo que está sendo exibido, e também 
especificar para o aluno as teclas de atalho de acionamento de cada função do Windows, 
para que a pessoa possa minimamente interagir com o computador.  Desta forma, 
quanto maior for a deficiência visual, maior será a dificuldade de usar um leitor de telas. 

O leitor de telas mais usado no Brasil é o Virtual Vision, que possui muitas 
facilidades.  Ele é distribuído gratuitamente para uso dos deficientes visuais em suas 
casas, pela Fundação Bradesco e é vendido para qualquer outro uso pela empresa 
Micropower. 

Outro leitor de telas é o Monit32, que acompanha o DOSVOX.  Ele não tem 
tantas funções quanto o Virtual Vision, entretanto é gratuito e de uso irrestrito.  Este 
programa em geral atende razoavelmente bem às necessidades da Sala de Recursos. 

O leitor de telas mais poderoso da atualidade chama-se Jaws, e é um produto 
bastante caro, destinado ao uso profissional do computador por deficientes visuais.  Ele 
possui inúmeras funções e provê feedback sonoro automático com muita precisão na 
maior parte dos casos.  Entretanto seu custo o inviabiliza para uso nas Salas de Recurso.  

c) O sistema de acessibilidade do Windows  
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Figura 2.7 – Controle da acessibilidade do Windows 

 

O Windows traz embutido um grande conjunto de facilidades que pode facilitar o 
acesso de deficientes.   Entre as facilidades previstas podemos citar as mais usadas:  

 
• ampliação do cursor do mouse 
• seleção da fonte e tamanho da letra padrão das janelas 
• exibição da tela com diferentes tipos de cores padrão, inclusive em alto contraste 
• controle do cursor do mouse por teclado 
• ajustes variados para uso do teclado e mouse 

A maior parte destas funções pode ser acessada no menu "Acessórios" 
"Acessibilidade".  

Os ajustes de exibição e de mouse são acessíveis em "Configuração" "Painel de 
controle" "Opções de acessibilidade". 

d) Jogos didáticos em CD-ROM 

Existem no mercado inúmeros CD-ROMs educativos, muitos que podem ser adquiridos 
nas bancas de jornal, que podem ser utilizados em Sala de Recursos de DV, desde que 
se restrinja o uso a alunos com visão subnormal, já que todos estes programas tem sua 
base visual e interação exclusiva por mouse. 
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Entre os CD-ROMs mais conhecidos, podemos destacar um que foi criado por 
nós, "Conhecendo as Letrinhas com o Menino Curioso", que é um dos programas mais 
completos para uso na fase de alfabetização. 

 Figura 2.8 – Tela de “Conhecendo as Letrinhas com o Menino Curioso” 

 

2.16 Trabalhar em acompanhamento na Sala de Recursos significa sempre 
trabalhar em parceria 

Se discutirmos agora o sentido da palavra acompanhamento, veremos que 
etimologicamente significa caminho, caminhada.  Para todos nós será possível caminhar 
- caminhar só ou compartilhar este caminho, suas belezas e dificuldades.  Se 
acreditarmos que andar junto fortalecerá nossa caminhada buscaremos parcerias, 
encontraremos mais ânimo e coragem.  É certo que também possamos esbarrar em 
obstáculos pessoais, profissionais, burocráticos.   Veremos alguns NÃOs, muitos 
TALVEZ e certamente os esperados SIMs. 

No entanto não podemos deixar de acreditar que esta busca de parcerias 
concretas, válidas e positivas muito poderá acrescentar ao nosso trabalho e frutos finais 
positivos para nossos alunos, resultando em boas aprendizagens.  Segundo Padilha [..], 
"caminhar junto é humanizar-se no processo". 

Cada caso recebido pela sala de recurso deve ser visto como um texto único, no 
entanto, escrito de forma coletiva.  Para ser trabalhado este mesmo texto deve ser 
valorizado em sua forma bruta, inicial, e para transformá -lo de forma a atender às 
necessidades de mudanças dentro de um novo contexto, será necessário um 
planejamento a fim de antecipar, organizar o melhor caminho.  Definir o modo de 
caminhar, valorizando os princípios básicos, as diretrizes a serem tomadas, cada 
proposta e toda ação cuidadosamente.  Valorizar o acompanhamento e a avaliação 
constante deste processo e para tanto é essencial a competência, a busca pela ciência, a 
seriedade e o profissionalismo sem entretanto abrir mão dos sentimentos maiores, como 
o prazer, a afetividade e o amor.  

Cabe ao profissional da sala de recursos realizar visitas de acompanhamento ao 
professor de ensino regular, objetivando observar o desempenho do aluno atendido, a 
relação deste com seus colegas, professores, escola, as suas necessidades educacionais 
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especiais, bem como as adaptações a serem propostas (tanto adaptações físicas, quando 
de acesso ao currículo).   É de fundamental importância a constante troca de 
informações e experiências entre o profissional da sala de recursos e os professores 
regentes e equipe técnico-pedagógica.  Esta parceria comumente ocorre e é estabelecida 
através de conversas durante visitas, centros de estudo e conselhos de classe, por meio 
de comunicação escrita, telefone, fax, e-mail etc, ou seja, na forma mais prática de 
acordo com o momento. 

Outra parceria muito importante são os centros de suporte de software.   Todas 
as empresas oferecem atendimento online para os seus produtos.  Em particular o 
NCE/UFRJ, entidade que desenvolve o DOSVOX, mantém o Centro de Apoio 
Educacional ao Cego, através do qual todas as dúvidas podem ser tiradas, e que 
possuem ampla experiência com aspectos de adaptações.  É fundamental saber como 
pedir ajuda, especialmente porque a maior parte dos professores não contará com 
auxílio no corpo técnico que instalou o computador da sala de recursos, e mesmo que 
tenha acesso a estas pessoas, descobrirá com tristeza que estes técnicos não entendem 
nada de softwares para deficientes.  Neste caso muitas vezes será preciso "ir à fonte" 
para obter a informação. 

2.17 Adaptações curriculares 

As adaptações de acesso ao currículo são modificações ou ajustes que são feitos nos 
elementos materiais, espaciais ou de comunicação que permitem que os alunos possam 
cursar o currículo comum no que se refere a objetivos, conteúdos, métodos, critérios e 
procedimentos de avaliação estabelecidos para todos os alunos.  

Adaptações curriculares propriamente ditas são modificações ou ajustes que 
realizadas  na programação elaborada para o conjunto do grupo aula, para atender as 
necessidades educacionais especiais dos alunos. Estas modificações supõem mudanças 
em um ou vários dos elementos curriculares: objetivos, conteúdos, metodologias, 
critérios e procedimentos de avaliação.   As adaptações curriculares podem ser 
classificadas como: 

• Adaptações curriculares não significativas -  mudanças que não afetam o 
currículo prescrito pela Administração Educacional. Estas adaptações podem ser 
feitas para qualquer aluno em um momento determinado de sua escolaridade: 
conseguir um objetivo em mais ou menos tempo. introduzir algum conteúdo. 
ampliação de atividades para aprender determinados conteúdos. 

• Adaptações curriculares significativas - modificações que chegam a afetar o 
currículo prescrita pela Administração Educacional, como por exemplo, a 
eliminação de algum objetivo, de etapa ou bloco de conteúdos. 

2.18 A forte ligação entre a o planejamento pedagógico e a sala de recursos. 

Todos os professores sabem o valor de uma proposta político-pedagógica criada em 
consonância com os ideais escolares e comunitários.  Mas como ver esta proposta 
desassociada do cotidiano do processo inclusivo?   Como dissertar a respeito do 
acompanhamento, real e de fato, na escola regular sem tocar em Planejamento? 

É muito importante enfatizar e intensificar a atuação da Sala de Recurso no 
Planejamento Escolar.  É muito importante prever a participação ativa do professor da 
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Sala de Recursos na elaboração das atividades diárias e adaptações curriculares no aluno 
com NEE. 

É um erro pedagógico grave considerar que a Sala de Recursos é um lugar onde 
"os incêndios são apagados", onde as dificuldades momentâneas serão minimizadas.  
Essa visão curta só produzirá uma visão descontínua do processo educativo do aluno 
com NEE.   Um planejamento prévio e coletivo é o que produz melhores resultados, 
além de, obviamente, possibilitar um trabalho mais coerente e natural do professor da 
Sala de Recursos. 

Planejamento, por princípio, exige uma pesquisa prévia, reflexão, estudo, 
análise, conhecimento das demandas e das realidades em que atuaremos.   É necessário 
traçar os objetivos e as intenções, adequando-os ao sistema educacional, à escola, ao 
bairro e principalmente ao aluno que integra esta história.   Não podemos esquecer das 
articulações vitais com os conceitos, com as áreas do conhecimento e com os valores 
sociais.  A atuação educacional tem que ser integrada com os aspectos gerais da vida de 
todo cidadão, valorizando cada área, inclusive aquelas que se ressaltam no processo 
educativo especial: o uso intenso de tecnologia, a cultura de modo geral e as diferentes 
linguagens. 

Hoje é comum falar-se no papel do professor enquanto intermediador do 
processo de aprendizagem, por isso não se deve es quecer que esta intermediação deverá 
ocorrer de forma consciente, respeitosa e principalmente produtiva. Este professor sabe 
que atuará num grupo repleto de diferenças: diferentes ritmos, diferentes pessoas, 
diferentes gêneros, crenças e religiosidades, expressões culturais, e nestas diferenças se 
juntam às necessidades educativas especiais.   No meio deste universo tão rico e através 
dos encontros estabelecidos nestas diferenças, surgem relações produtivas, onde o 
verdadeiro conhecimento se construirá, com respeito às diversidades e às necessidades 
especiais.  

O planejamento servirá como uma orientação, um recurso que, com certeza, será 
um guia do professor em seu caminho, e que não permitirá que ele perca o seu 
referencial, o seu destino, sua intenção pedagógica. 

Todo o planejamento é um momento de tomada de decisão.  As decisões que 
revertem em respostas educativas aos alunos com necessidades educacionais especiais 
devem possuir características de concretização do currículo.  A resposta educativa não é 
de responsabilidade individual do professor da turma, mas também das medidas 
coletivas tomadas como decisão de toda a escola e, muitas vezes, com a ajuda do nível 
intermediário e central. 

O profissional da sala de recurso desenvolve um "olhar mais específico" ou um 
"sentido mais lógico" através de suas experiências com um grupo especial de 
educandos.  Saber adaptar, trabalhar com os imprevistos, diversificar para alcançar, 
trabalhar com diferentes linguagens e recursos alternativos, objetivando que seu aluno 
possa alcançar seus objetivos de forma autônoma, com liberdade de atuação e 
expressão, não mais de forma isolada e curiosa e sim de forma cooperativa e adaptada 
quando necessário, mas principalmente sob uma ótica interativa - interativa com o 
mundo.  

Com a parceria da sala de recursos, o professor da classe regular poderá planejar 
de forma a explorar melhor os conhecimentos, promovendo uma contextualizaçao de 
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modo a respeitar as características individuais do aluno com NEE, sem no entanto 
prejudicar as características próprias do restante do grupo.  Ao contrário, a palavra de 
ordem é "inclusão" e para isso, basta repensar as estratégias que serão adotadas para 
alcançar os objetivos.  Pensaremos na coerência entre o planejamento e a possibilidade 
que o indivíduo com NEE tem de aprender ou se desenvolver.   Os conteúdos deverão 
ser pensados como meio e as atividades como ações repletas de significado, para que os 
objetivos maiores sejam alcançados no processo de aprendizagem do aluno. 

2.19 Orientações finais ao professor da Sala de Recursos 

Ao receber um novo aluno na SR/DV é necessário, seguir alguns passos iniciais. Um 
deles, é o preenchimento de relatórios de grande importância no sentido de tentar 
garantir a qualidade do trabalho, a ser realizado nos atendimentos.  

Esses documentos objetivam conhecer melhor cada criança e o contexto sócio-
cultural em que vive; determinar objetivos de trabalho que sejam adequados a cada 
aluno, partindo do conhecimento de suas necessidades educacionais especiais para 
assim, realizar as adaptações que se fizerem necessárias; obter dados que darão rumo ao 
plano de trabalho elaborado para o aluno, buscando indicações dos interesses e desejos 
do mesmo; registrar informações que auxiliarão a avaliação do aluno e permitam 
replanejamento; auxiliar no caso de substituição do profissional. Estes relatórios são: 

ü Entrevista com o Responsável 

ü Termo de Compromisso (para tentar evitar o excesso de faltas) 

ü Relatório de Observação Inicial 

ü Relatórios Bimestrais e Relatório Final.  

O ponto mais importante no trabalho do professor de Sala de Recursos é a  
OBSERVAÇÃO.  Hoje é claro para todo educador, que é o aluno quem sempre mostra 
o caminho para sua verdadeira aprendizagem.  Cabe a nós sermos bons observadores e 
avaliadores, e através de nossos conhecimentos teóricos ajudar nosso aluno a trilhar este 
caminho e oferecendo-lhe as ferramentas indispensáveis para que consiga chegar aos 
objetivos pretendidos.  

Para completar nossa orientação, relacionamos algumas dicas importantes para o 
trabalho da professor da Sala de Recurso, que devem ser compreendidas como o 
resultado da vivência de vários de um dos autores (Berta) no dia-a-dia de uma Sala de 
Recursos.  

♦ A utilização de qualquer recurso de apoio deve ser observado e aprovado pelo 
professor da Sala de Recursos antes de ser utilizado sistematicamente pelo aluno. 
Em alguns casos esta utilização pode ser muito prejudicial como por exemplo, o uso 
de uma lupa no período de adaptação a novas lentes. 

♦ Deve-se controlar e cobre a presença do aluno em suas aulas. Não deixe que a super  
proteção de alguns responsáveis ou a acomodação dos mesmos prejudiquem o seu 
trabalho. 

♦ Deve-se verificar junto a secretaria da escola se o aluno está apresentando seus 
atestados médicos semestralmente. O acompanhamento médico pode em muitos 
casos evitar uma futura  cegueira.  
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♦ Converse muito com seu aluno. Procure colher informações que possam ajudar o 
trabalho de ambos. Pense! Todos nós temos dificuldades e a de seu aluno não deve 
ser encarada como tabu. 

♦ Procure estabelecer uma verdadeira parceria entre a Sala de Recursos, a Sala de 
Aula Convencional e a família do aluno. Trocar informações e idéias é a chave para 
as melhores soluções. 

♦ Não se deixe enganar!  Seu aluno apresenta apenas dificuldades para enxergar. Ele é 
um ser com características individuais e com comportamento adequado à sua idade.  
Nunca associe comportamentos pouco adequados com a deficiência do aluno. 

♦ Importantíssimo!!! Não deixe de observar, em todas as aulas, se seu aluno está 
acompanhando o trabalho. É comum que ele tente fazer parecer que está “tudo bem” 
para tentar “disfarçar” suas dificuldades para com o grupo quando esta situação não 
está ainda bem resolvida para ele. 

 

Lembre-se, todos nós estamos envolvidos de alguma forma na história de vida 
de nossos alunos. Somos figuras chave para sua formação e independência. A 
dependência da pessoa portadora de necessidades educativas especiais pode 
levá-la a um estado de isolamento e descrédito e isto, com certeza não trará a 
felicidade. 
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Capítulo 

3 
 

Computação-ubíqua em sala de aula: 
experiências e oportunidades 

Maria da Graça Pimentel, Renan Cattelan, Renata Fortes 

USP/São Carlos 

Abstract 

Capture and access applications, a major research theme in ubiquitous computing, aim 
at automating the process of capturing live experiences and generating associated 
hyperdocuments. First, main concepts of the area are presented, with examples in the 
education domain. Next, the iClass system is presented: in a traditional lecture 
environment, it allows the automatic generation of web documents from the capture of 
information relative to the presentation of slides and web navigation, as well as audio 
and video from the environment. Experiences, limitations and possible extensions are 
also discussed. Finally, details are given with respect to the installation of the system, 
that is free to be used non-commercially. 

Resumo 

Aplicações de captura e acesso, um dos temas centrais de pesquisa na área de 
computação ubíqua,  visam automatizar o processo de captura de experiências do 
cotidiano e a geração de hiperdocumentos associados. Inicialmente são abordados os 
conceitos de computação ubíqua e de aplicações de captura e acesso, com exemplos no 
domínio  de educação. A seguir é apresentado o sistema iClass, que permite a geração 
automática de hiperdocumentos Web a partir da captura de informações de slides, 
áudio, vídeo e navegação web em sala de aulas tradicionais. Depois de abordadas 
experiências de uso do iClass, são discutidas limitações e possíveis extensões do 
sistema.  Finalmente, são discutidas instruções para instalação do sistema, cuja licença 
permite que possa ser utilizado não comercialmente por quaisquer interessados. 
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3.1. Introdução  

A evolução da computação e o surgimento de novas tecnologias – timesharing, 
microprocessadores, redes, sistemas distribuídos, interfaces gráficas, Internet, etc. – têm 
alterado a dinâmica da vida cotidiana das pessoas e apresentado-lhes novos valores. Não é a 
tecnologia em si que realmente importa, mas sim a maneira com que as pessoas fazem uso 
dela. Weiser [1991, 1993] vislumbrou uma forma pouco intrusiva de fazer uso do 
computador no cotidiano das pessoas. Segundo ele, facilidades computacionais devem ser 
incorporadas ao ambiente a fim de auxiliar atividades humanas mudando minimamente a forma 
como tais atividades são realizadas. Essa forma transparente de integrar tecnologia às 
atividades diárias das pessoas foi denominada computação ubíqua. 

Em ambientes de ensino ou de reuniões, entre outros, é comum que as pessoas 
utilizem parte do tempo registrando, com maior ou menor precisão, as informações mais 
importantes sobre os eventos que ocorrem. Isso para que, no caso de uma necessidade, 
possam recuperar determinados detalhes de acontecimentos passados. Uma das utilidades 
potenciais de um ambiente de computação ubíqua é que ele pode ser usado para capturar as 
experiências cotidianas das pessoas e tornar esses registros disponíveis para uso futuro 
[Abowd, 1999a]. A proposta é utilizar ferramentas especializadas e eficientes na tarefa de 
registrar informação –– os computadores –– e permitir que as pessoas se concentrem na 
síntese e compreensão da experiência propriamente dita, com confiança de que os detalhes 
estão sendo registrados e serão disponibilizados para consultas futuras. 

Essas experiências podem ser vistas como geradores de rico conteúdo multimídia. 
Prover mecanismos automatizados para a captura, integração e acesso desses registros 
multimídia é um dos desafios da computação ubíqua. 

De fato, no contexto de computação ubíqua, muitos pesquisadores têm se dedicado 
ao estudo e à construção de aplicações de captura e acesso. O esforço envolvido no 
desenvolvimento de aplicações dessa classe é significativo, devido, principalmente, a sua 
natureza distribuída e ao grande número de dispositivos envolvidos. Dessa forma, é 
necessário um modelo de desenvolvimento, que considere propostas de extensão e reuso, e 
que tem sido tema de investigação no Projeto InCA-SERVE1 através de um conjunto de 
infra-estruturas e serviços desenvolvidos. Nesse modelo são incluídas ferramentas que 
consideram aspectos de estruturação de software, correta separação de interesses 
(separation of concerns) e técnicas de integração de componentes de software para uma 
grande variedade de dispositivos e sistemas operacionais. 

O trabalho aqui reportado tem o objetivo de introduzir o conceito de computação 
ubíqua, e descrever a aplicação das infra-estruturas e serviços desenvolvidos no contexto do 
Projeto InCA-SERVE na implementação do sistema – denominado iClass – para captura de 
sessões em ambiente de sala de aula. Deve-se observar que esse sistema é, em termos de 
estruturação de software, uma evolução do eClass, desenvolvido no Georgia Institute of 
Technology (Georgia Tech), e visa substituí-lo. 

                                                 
1 O Projeto InCA-SERVE – financiado por um programa de cooperação internacional entre o CNPq/ProTeM -CC no 
Brasil e a NSF/CISE nos Estados Unidos, e contando também com o apoio da FAPESP e da CAPES no Brasil – tem 
se preocupado em investigar os problemas envolvidos no desenvolvimento e no uso de aplicações de captura e acesso 
à informação hipermídia evolucionária. http://coweb.icmc.usp.br/incaserve. 
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O restante deste documento encontra-se estruturado da seguinte maneira: na Seção 
3.2 são abordados conceitos relacionados à área de computação ubíqua; na Seção 3 é 
descrito o sistema eClass; na Seção 3.4 são apresentadas as infra-estruturas desenvolvidas no 
contexto do Projeto InCA-SERVE para construção de aplicações de captura e acesso; na 
Seção 3.5 são considerados os aspectos de implementação do sistema iClass; por fim, na 
Seção 3.6 são tecidas as conclusões e considerações finais. 

3.2. Computação ubíqua e o domínio de educação  
Nesta seção são descritos os principais termos e conceitos relacionados à computação 
ubíqua, ilustrados através de exemplos significativos da evolução que tem ocorrido na 
atualidade, e em especial, exemplos dedicados a aplicações construídas no domínio de 
educação.  

3.2.1 Dispositivos computacionais ubíquos  

As visões de Weiser previam, para um futuro próximo, a proliferação de dispositivos 
computacionais ubíquos de diversos tamanhos: pequenos e pessoais (inch-scale), de médio 
porte e pessoais (foot-scale), e grandes e de uso coletivo (yard-scale). De fato, isso acabou 
acontecendo: dispositivos pessoais de pequeno e médio porte tais como pads (Figura 3.1a), 
PDAs (Personal Digital Assistants), tablets digitais (Figura 3.1b) e laptops tornaram-se 
comuns no final da década de 90. Da mesma forma, dispositivos maiores, como lousas 
eletrônicas (Figura 3.1c), passaram a fazer parte de ambientes de uso comum, tais como salas 
de reuniões, salas de aula e laboratórios. Além desses, hoje em dia faz-se uso de dispositivos 
que extrapolam as escalas inicialmente previstas por Weiser. São os chamados wall-sized, 
incluindo, por exemplo, paredes inteiras cujas superfícies são monitoradas por sensores, por 
exemplo, mimios (Figura 3.1d).  

 

   

 (a)         (b)             (c)       (d) 

Figura 3.1: Alguns dispositivos atuais de computação ubíqua: (a) um pad2, (b) um tablet3, (c) uma 
lousa eletrônica4 e (d) um mimio5. 

Para explorar o uso desses novos dispositivos, surgiram novas aplicações 
computacionais, cujo desenvolvimento está diretamente associado a três temas, que 

                                                 
2  http://nano.xerox.com/parctab  
3  http://www.fxpal.com/xlibris  
4  http://www.mimio.com/meetings  
5  http://www.mimio.com/meet/xi/  
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concentram o foco de pesquisa da área de computação ubíqua [Abowd & Mynatt, 2000]: 
interfaces naturais, captura e acesso de atividades humanas e computação ciente de contexto. 

 

3.2.2 Interfaces naturais 

A computação ubíqua inspira um certo deslocamento da metáfora tradicional de desktop 
(teclado + mouse + display) para uma forma de interação mais parecida com o modo que os 
humanos interagem com o mundo físico. Humanos falam, gesticulam e escrevem para se 
comunicarem uns com os outros e tudo isso poderia ser usado, implícita ou explicitamente, 
como entrada para sistemas de computação ubíqua.  

Nesse tema, obviamente, existe uma grande intersecção com a área de interação 
humano-computador, cuja comunidade científica vem há anos trabalhando no 
desenvolvimento de interfaces cada vez mais amigáveis. Resultados desses esforços incluem 
paradigmas de interação baseados em voz [Hauptmann, 1995], em escrita manual [Schilit et 
al., 1998], na manipulação de artefatos eletrônicos através do uso de objetos do mundo 
físico, criando o conceito de interfaces tangíveis [Ishii & Ullmer, 1997], e no uso de sensores 
em dispositivos computacionais de forma a permitir que a manipulação física desses 
dispositivos seja corretamente interpretada pelas aplicações que os controlam [Harrison et al., 
1998].  

Esses novos tipos de interação trazem novas necessidades e desafios para o 
desenvolvimento das aplicações. Novos tipos primitivos de dados (áudio, vídeo, ink  e 
informação sensorial) passam a ser necessários para o desenvolvimento eficaz de interfaces 
naturais. Além disso, são necessários mecanismos para o tratamento e reconhecimento de 
erros associados às novas interfaces [Abowd & Mynatt, 2000]. 

A característica de que a aplicação em computação ubíqua possua interface 
transparente ou natural requer a busca por alternativas apropriadas de interface, que possam 
substituir o tradicional desktop, de forma que o usuário não tenha a necessidade de mudar 
seus hábitos para fazer uso da aplicação. 

3.2.3 Captura e acesso de atividades 

O requisito de que a aplicação forneça mecanismos para captura automática e acesso ao que 
foi capturado,  requer que a obtenção de dados das experiências do usuário (a captura) 
ocorra automaticamente e que haja a possibilidade da sua recuperação (o acesso) ao longo 
do tempo.  

Sob esse novo paradigma, observa-se que parte das informações que são trocadas 
nas experiências diárias poderia ser capturada, transformada em documentos, armazenada, 
recuperada e apresentada ao longo do tempo.  Um cenário no qual esse processo pode ser 
explorado é o ambiente tradicional de ensino, no qual o conteúdo de uma disciplina é 
apresentado por um professor a um conjunto de alunos em uma sala de aula convencional. 

Geralmente existem, em sala de aula, muitas informações apresentadas aos estudantes 
que são complementadas por discussões e demonstrações visuais, as quais enriquecem o 
momento presencial. Assim, o processo, considerando-se computação ubíqua neste cenário 
de sala de aula, se iniciaria com a captura do material, utilizando-se uma sala de aula equipada 
com câmeras de vídeo, microfones, projetores e uma lousa eletrônica. Ao professor caberia 
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apresentar o conteúdo da aula através de projetores e/ou de uma lousa eletrônica 
(whiteboard), que é uma superfície sensível ao toque que, conectada a um computador, 
permite armazenar as interações do usuário com a tela.  Tais informações gravadas 
comporiam um documento hipermídia que posteriormente poderia ser disponibilizado para 
acesso.  

3.2.4 Computação ciente de contexto 

Quanto à característica de que a aplicação em computação ubíqua tenha ciência de contexto, 
está relacionada a que ela (a aplicação) deva possuir a habilidade de modificar seu próprio 
comportamento com base no conhecimento do contexto de seu uso. 

De acordo com Dey [2001], informação de contexto  é aquela que pode ser utilizada 
para caracterizar a situação de uma entidade. Uma entidade pode ser uma pessoa, um lugar 
ou um objeto considerados relevantes para a interação entre o usuário e a aplicação. Um 
sistema é considerado ciente de contexto se utilizar informação de contexto para prover 
informação ou serviços relevantes para o usuário. Vale ressaltar que o conceito de relevância 
é prerrogativa do usuário, dependendo da tarefa que o mesmo deseja realizar.  

Computação ciente de contexto envolve o desenvolvimento de aplicações que 
permitam a coleta de informação de contexto e a mudança de comportamento com base nas 
informações de contexto coletadas. Além disso, uma aplicação ciente de contexto deve ser 
capaz de associar significado aos eventos do mundo exterior e usar essa informação de 
maneira efetiva [Abowd, 1999a]. As aplicações de computação ubíqua precisam ter ciência 
de contexto, sendo capazes de adaptar seu comportamento com base nas informações 
extraídas dos ambientes físico e computacional.  

Muitas aplicações utilizam contexto de uma maneira simplificada (basicamente 
identificação de usuário e local), mas existem também desafios referentes à criação de 
mecanismos mais complexos para sua representação, como as dimensões de projeto – 
“quem”, “o que”, “quando”, “onde” e “como” [Truong et al., 2001]. 

 

3.2.5 Ambientes e computação ubíqua no domínio de educação 

Vários dos sistemas desenvolvidos na área de Computação Ubíqua para suporte a educação 
têm o foco na captura de aulas em ambientes convencionais ou distribuídos, como detalhado 
na próxima seção. Em particular o Lecture Browser e eClass permitem a captura de uma aula 
tradicional para uma audiência em um auditório tradicional.  Já o AutoAuditorium, MSTIE e o 
Smart Classroom têm recursos para a transmissão ao vivo de uma aula convencional a uma 
audiência remota.  

Outros sistemas foram criados fazendo uso de dispositivos pessoais, como PDAs, 
como mecanismo do aluno fazer suas próprias anotações com base no conteúdo apresentado 
pelo professor; são exemplos o sistema Debbie 6 e StuPad [Truong et al., 2001].  

Alguns sistemas se baseiam na captura de informações em contextos diferentes de 
suporte ao ensino. Um exemplo é o Smart Kindergarten [Chen et al., 2003], no qual um 

                                                 
6  http://acad.depauw.edu/~dberque/debbie/index.htm  



 

XIV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação –NCE – IM / UFRJ 2003 54 

 

ambiente de pré-escola é instrumentado para coletar informações sobre as crianças, os 
professores e os objetos com os quais eles interagem. Projetado para coletar, gerenciar e 
combinar dados obtidos pelos sensores, o objetivo do projeto é auxiliar educadores a 
investigar com profundidade o aprendizado dos estudantes. Outro exemplo é o XYZ [White 
et al., 2003], construído para facilitar a coleta de dados, por avaliadores, sobre o 
comportamento de crianças autistas – com o objetivo de observar seu desenvolvimento em 
termos da interação com outras crianças e com professores.  

3.3. Sistemas que exploram a captura de experiências em sala de aula  
Os vários sistemas descritos nesta seção exploram a captura de informações em salas de aula 
como mecanismo para a geração automática de mecanismos associados. O primeiro deles, 
eClass, é o que possui mais pontos em comum com o sistema iClass, desenvolvido no 
ICMC-USP. 

 

eClass: o Projeto eClass investiga a utilização de computação ubíqua para a captura de 
informações em ambientes convencionais, de modo a permitir a produção automática de 
documentos hipermídia que refletem o conteúdo capturado e a apresentação desse material 
através da Web [Abowd, 1999b] [Brotherton et al., 1998] [Pimentel et al., 2001]. 

O eClass é constituído por duas infra-estruturas: uma de hardware e outra de 
software. A infra-estrutura de hardware, presente em uma sala de aula instrumentada, consiste 
tipicamente de uma lousa eletrônica (whiteboard), projetores, microfones e câmera de vídeo. 
Na Figura 3.2a é apresentada a sala protótipo inicial, em operação desde janeiro de 1997 no 
Georgia Tech. Nessa sala estão presentes uma lousa eletrônica (A), dois projetores (D e E), 
uma câmera de vídeo (B) e vários microfones embutidos no forro (C), tudo operando 
sincronamente através de um conjunto de módulos de software cliente-servidor. 

   

D
A

BC

E

   (a)      (b) 

Figura 3.2: O sistema eClass. (a) Sala de aula instrumentada. (b) Hiperdocumento gerado 
automaticamente pelo eClass [Pimentel et al., 2000] 

A infra-estrutura de software é responsável pela captura e sincronização dos fluxos 
(streams) de informação durante cada sessão ao vivo. Suas tarefas incluem ainda a geração 
dos documentos associados quando a sessão é encerrada. Como um resultado desse 
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processo, poucos minutos após a conclusão da sessão, um hiperdocumento Web é 
automaticamente gerado e disponibilizado para acesso [Pimentel et al., 2000].  

Na Figura 3.2b é apresentado um dos hiperdocumentos gerados automaticamente 
pelo ambiente eClass. No frame da direita da Figura 3.2b, temos a seqüência de slides 
utilizados pelo professor. Cada slide corresponde a uma lousa de informações e pode ter sido 
preparado em PowerPoint antes da apresentação ou mesmo durante a apresentação, a 
partir de uma lousa em branco. Acima de cada slide existe uma ligação que é um índice no 
fluxo de mídia contínua de áudio ou vídeo. Ao selecionar essa ligação, o usuário poderá ouvir 
o áudio ou assistir o vídeo iniciado no momento em que o slide foi visitado. Cada traço feito 
na whiteboard gera índices no fluxo de mídia contínua. 

 

Authoring on the fly: o sistema Authoring on the Fly (AoF) [Müeller & Ottmann, 2000] é 
um sistema usado para gravação de aulas e eventos educacionais ou de treinamento. As 
mídias capturadas incluem slides, anotações do professor, áudio, vídeo e comandos de 
controle do próprio sistema.  Após a captura das sessões, todo o material capturado é 
processado e são gerados automaticamente os hiperdocumentos que permitem a reprodução 
das mesmas, através do modelo de sincronização do AoF. 

Para a preparação das sessões a serem capturadas, existe um módulo de autoria 
(AOFwb) que integra um editor de textos e gráficos. Algumas funcionalidades desse editor 
são a importação de arquivos de imagens em vários formatos, formatação de texto e funções 
de clipboard. Um exemplo da interface de preparação do AOFwb é mostrado nas  Figuras 
3.3 (a), (b) e (c).  

Durante a fase de captura, o próprio módulo AOFwb é utilizado em conjunto com 
outros especializados – a Figura 3.3 (c) ilustra a captura de áudio durante uma sessão do 
AOFwb. O playback de uma aula capturada é feito com o módulo AOFSync, ilustrado na 
Figura 3.3 (d). 

Após a aula, é possível editar as sessões capturadas para corrigir erros de digitação 
ou eliminar trechos de áudio com problemas, através do módulo de edição AOFedit, ilustrado 
na Figura 3.3(e). Porém não existe o conceito de autoria de expansão dentro do contexto de 
informação multimídia evolucionária. Esses documentos gerados pelo AoF são arquivos-texto 
contendo a lista de objetos sincronizados e a fila de comandos, em formato proprietário.  

O sistema está disponível para download em versões Solaris, Íris e Linux em 
http://ad.informatik.uni-freiburg.de/aof/Description/index.html.  

Lecture browser: o sistema Lecture Browser [Mukhopadhyay & Smith, 1999] é um sistema 
de captura e apresentação de aulas, seminários, palestras e outros tipos de exposições, que 
também gera documentos que são disponibilizados na Web. O sistema é constituído por duas 
partes principais: o software de captura, que recebe as streams de vídeo e os dados da 
apresentação para sincronizá-los, e o servidor de processamento, que recebe os dados 
sincronizados e gera a apresentação (em formato HTML) que posteriormente poderá ser 
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visualizada através de um browser Web. A Figura 3.4 mostra um exemplo7 de documento 
resultante da captura de uma aula . 

O objetivo (e também a principal característica) do Lecture Browser é a 
automatização do processo de autoria de hiperdocumentos a partir de eventos ao vivo, em 
ambientes estruturados, gerando hiperdocumentos também estruturados. Dessa forma, não há 
suporte a outras formas de autoria (de preparação e expansão) com base nas informações 
capturadas pelo sistema. 

 

  

(a) Professor utilizando lousa eletrônica com AOFwb 
para gravar e transmitir aula  

  

(b) AOFwb utilizada para preparar e para apresentar 
uma aula  

   

    

(c) AOFwb e AOFrec, utilizados simultaneamente, 
permitem apresentar e fazer o broadcast de uma aula 
usando rede de alta velocidade (Mbone) 

 

 

(d) AOFsync permite o acesso posterior ao conteúdo 
capturado 

  

(e) AOFedit permite alterações no conteúdo capturado, 
como remoção de silêncio do áudio e edição do texto do 
slide 

Figura 3.3: Authoring on the Fly 
http://ad.informatik.uni-freiburg.de/aof/Documentation/Download/aofconcepts.pdf 
http://ad.informatik.uni-freiburg.de/aof/Documentation/Download/aoftools.pdf 

                                                 
7  http://vsp2.ecs.umass.edu/dvd/doc/berkeley.htm  
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AutoAuditorium: o sistema AutoAuditorium System8 controla automaticamente um conjunto 
de câmeras e microfones em um auditório convencional, com objetivo de gerar registros em 
vídeo sem o auxílio de operadores de câmera ou de som, como ilustrado nas Figuras 3.5 (a) 
a (d).  

Em termos de imagem, o sistema segue automaticamente a pessoa que se encontra no 
palco e decide qual câmera deve ser utilizada. Quando a pessoa está sem se mover, a câmera 
faz zoom (Figura 3.5b). Quando nenhum slide é apresentado, apenas a imagem da pessoa é 
utilizada (Figura 3.5b). Quando um slide está sendo apresentado, apenas a imagem do slide é 
apresentada (Figura 3.5c) (logo após a apresentação do slide, por exemplo), ou uma 
combinação das imagens da pessoa e do slide são capturadas (Figuras 3.5(a) e (c).  

Em termos de áudio, o som de vários microfones (com ou sem fio) são processados 
automaticamente para captura da voz do apresentador e de perguntas da audiência. A 
apresentação pode ser transmitida ao vivo (utilizando a infra-estrutura de vídeo existente no 
local) ou uma fita convencional pode ser gerada para registro e distribuição. 

 

 

Figura 3.4: Lecture Browser. Documento resultante da captura de uma aula inclui vídeo da sala, vídeo de slide 
capturado a partir de conteúdo escrito na lousa convencional, lista de slides utilizados, interface para busca. A 

edição da lista de slide e das imagens da lousa é feita de modo semi-automático 
(http://vsp2.ecs.umass.edu/dvd/doc/berkeley.htm) 

 

Entre os pontos fortes deste sistema estão: captura automática sem intervenção 
humana, facilidade de iniciar e concluir o processo de gravação, vários recursos de vídeo 
(como zoom e transição) são utilizados automaticamente, bem como de processamento de 

                                                 
8 http://www.autoauditorium.com/index.html  
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áudio. Entre as limitações do sistema estão: suporta apenas apresentações convencionais, 
suporta apenas uma pessoa de cada vez no palco, o formato gerado como resultado é do tipo 
áudio e vídeo, o que dificulta o acesso a partes específicas do vídeo e dificulta a sua 
disponibilização como documento Web. 

Segundo seus autores, o sistema tem sido utilizado com sucesso pela IBM, entre 
outros. Na IBM o uso está crescente: em 2002, um total de 151 vídeos foram produzidos 
enquanto que nos primeiros cinco meses de 2003, 105 vídeos foram produzidos nas 3 salas 
da empresa9. 

 

 

(a)  

  

(b) 

 

(c)  

  

(d) 

Figura 3.5: AutoAuditorium System: um conjunto de câmeras e microfones em um auditório convencional gera 
vídeo automaticamente, sem intervenção humana 

(http://www.autoauditorium.com/storyboard.html) 

 

Smart Classroom:  um dos projetos mais recentes da área, o sistema Smart Classroom [Shi 
et al., 2003], da Universidade Tshingua, da China. Nele, câmeras permitem a captura e o 
envio síncrono da imagem e som da sala de aula para participantes remotos, que também têm 
sua imagem enviada para a sala.  

A Figura 3.6(a) ilustra o protótipo onde o professor escreve em uma lousa eletrônica, 
e um conjunto de imagens de alunos remotos é projetado na parede à esquerda do professor. 

                                                 
9  http://www.autoauditorium.com/PressRelease/PR_2003_06_09.html  
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Nessa imagem projetada existe ainda a imagem de um agente virtual que tem, entre outras 
funções, autenticar alunos remotos via reconhecimento de voz e de face, como ilustra a Figura 
3.6(c).  

A Figura 3.6(b) exemplifica o tipo de conteúdo que o aluno remoto tem acesso, 
incluindo a imagem do professor e o conteúdo da lousa eletrônica. A Figura 3.6(d) apresenta 
dois exemplos diferentes de imagens que podem ser apresentadas a um aluno remoto, 
dependendo se o professor está escrevendo na lousa ou falando com a audiência. 

Um dos pontos fortes do Smart Classroom é a possibilidade de interação dos alunos 
remotos com o professor via câmera, além da possibilidade de interação entre todos os 
membros através de chat textual. 

 

 

(a) Professor ministra aula para alunos locais 
e remotos (mostrados na projeção à 
esquerda) 

 

(b) interface apresentada a um estudante remoto 

  
(c) Aluno remoto, para participar da aula, é 
reconhecido (face e voz) por agente virtual 

 

(d) Imagem apresentada ao aluno remoto varia dependendo da 
posição do professor 

Figura 3.6: Smart Classroom System: uma infra-estrutura de software que inclui agentes que capturam e 
transmitem uma aula para alunos remotos [Shi et al., 2003] 

 

Considerando a utilidade de sistemas como os apresentados nesta seção, foi 
modelado e construído, no ICMC-USP, o sistema iClass, detalhado na próxima seção. 

3.4. O sistema iClass 
Com base numa cooperação entre grupos de pesquisadores do ICMC-USP e da Georgia 
Tech, foi construído o sistema iClass, mantendo as principais funcionalidades do eClass 
original, mas com ênfases em (a) facilidade de expansão do sistema com a adição de novos 
componentes e (b) utilização de formatos abertos e padronizados para integração e 
intercâmbio entre aplicações.  
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O sistema iClass suporta cinco fases: pré-produção, gravação ao vivo, pós-produção, 
acesso e extensão da informação capturada, conforme detalhado a seguir.  

3.4.1 Pré-produção 

A fase de pré-produção está relacionada com a configuração da aula a ser capturada, 
adicionando informações contextuais, como por exemplo a que curso essa aula deve ser 
associada. Uma série de páginas JSP (Figura 3.7) são usadas para a criação de aulas, 
possibilitando que o professor carregue os slides pré-preparados (atualmente arquivos 
PowerPoint ou imagens JPEG ou PNG) para cada aula. Esses slides servirão de background 
para o componente de whiteboard usado na sessão de captura e o professor poderá esboçar 
traços sobre os mesmos, através de uma lousa eletrônica dotada de superfície sensível ao 
toque que simula o uso do mouse.    

 

 

(a) Após o login, o usuário seleciona uma turma de um 
curso... 

 
(b) ...e tem a opção de criar uma aula com ou sem reuso 
de material.  

 
(c) Ao criar a aula, um arquivo de slides pode ser 
especificado como origem das imagens, juntamente com 
slides de aulas anteriores 

  
(d) após a criação da aula, o professor tem acesso à 
lista de aulas preparadas e que estão prontas para 
serem gravadas  

Figura 3.7: Formulários de configuração de aula, refletindo a fase de pré-produção. Informações como assunto e 
resumo da aula são fornecidos nesta fase. 

3.4.2 Gravação ao vivo 

Nessa fase, é utilizado um applet responsável por instanciar os componentes de captura a 
serem utilizados durante a aula. Estão atualmente disponíveis componentes para lousa 
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eletrônica, áudio, vídeo e navegação web: a Figura 3.8(a) mostra a seleção dos componentes 
a serem utilizados em uma aula.  

O componente de lousa eletrônica permite que slides preparados com antecedência 
sejam apresentados na lousa e anotados pelo durante a aula –  neste caso, novos slides em 
branco podem ser criados conforme a necessidade do instrutor. Quando slides pré-
preparados do tipo PowerPoint são utilizados, o texto original dos slides (tanto o texto 
apresentado como o existente na forma de anotações) é automaticamente extraído para ser 
utilizado em operações de indexação, busca e ligação automática. No caso de não serem 
utilizados slides preparados com antecedência, o instrutor simplesmente escreve na lousa em 
branco, gerando quantos slides forem necessários.  

As funções implementadas no applet de whiteboard incluem: criação de novo slide, 
duas espessuras de caneta, várias cores de tinta, borracha, navegação entre os slides e 
encerramento do applet. Para casa novo slid e criado, uma imagem correspondente é gerada 
automaticamente para ser disponibilizada após a aula.  

Componentes de captura de áudio e vídeo podem gerar arquivos em vários 
formatos10 – arquivos esses que são gerados durante a aula e transmitidos ao final da aula para 
o servidor – sempre automaticamente. A versão atual do iClass não suporta transmissão ao 
vivo do vídeo ou do áudio de uma aula para uma audiência remota. 

 

 
(a) Seleção de uma aula com reuso de slides, e 
configuração dos componentes desejados: áudio e web 
log 

 

(b) possibilidade de que alunos utilizem PDAs para enviar 
comentários durante a aula.   

Figura 3.8: Utilização dos componentes de captura 

 

O componente de navegação web permite que cada página web apresentada pelo 
instrutor durante a aula tenha seu endereço capturado, compondo uma lista de páginas que 
fará parte do documento gerado automaticamente para a aula. Assim, os alunos não precisam 
se preocupar em registrar quais sites são visitados durante a aula.  

                                                 
10 Suportados pelo Java Media Framework (JMF). 
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Está sendo integrado ao sistema, ainda, um módulo que permite que alunos utilizem 
PDAs para enviar seus comentários para a tela do professor – Figura 3.8(b). O professor 
pode anotar sobre a informação enviada pelo aluno e essa anotação se reflete no PDA do 
aluno automaticamente. As anotações disponibilizadas pelos alunos durante a aula passam a 
fazer parte da aula automaticamente. Esse módulo em particular é dependente de uma 
conexão entre a máquina do professor e os PDAs dos alunos, por exemplo uma conexão 
wireless ou infra-vermelho convencional – esta última bastante sujeita a erros de transmissão. 

3.4.3 Pós-produção 

O início da fase de pós-produção é caracterizado pelo encerramento da sessão de captura, 
quando é gerado um documento XML representativo da sessão. Um exemplo de documento 
de uma sessão é mostrado na Figura 3.9. É  importante observar que esse formato permite 
que várias versões de documentos sejam geradas, como detalhado na próxima seção, mas 
também que o conteúdo dos slides seja utilizado por inúmeras ferramentas – como por 
exemplo, a ferramenta de indexação e ligações recentemente integrada ao sistema. 

  

 

Figura 3.9: Documento XML (expandido até o 3o nível) representativo de uma aula capturada. Neste caso, 12 
slides foram visitados, e não houve atividade de navegação na web, pois os elementos correspondentes estão 

vazios. 

3.4.4 Acesso 

Quando um usuário decide visitar um documento após a aula, ele escolhe entre alguns 
formatos disponíveis – cada formato é gerado automaticamente a partir do processamento do 
documento XML resultante das fases anteriores. Atualmente são produzidos documentos 
SMIL, XHTML+SMIL e HTML. Os documentos SMIL e XHTML+SMIL possibilitam a 
apresentação multimídia da sessão. O documento HTML permite a visualização do conjunto 
dos slides em uma única janela, e pode ser utilizado para uma rápida revisão do conteúdo de 
uma aula ou mesmo para impressão. 

O documento SMIL deve ser reproduzido por um player, como o RealOne ou o 
QuickTime, e o XHTML+SMIL, pelo Microsoft Internet Explorer 5.5 ou superior. Na Figura 



 

XIV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação –NCE – IM / UFRJ 2003 63 

 

3.10 é mostrada uma sessão sendo apresentada em SMIL com slides e linha do tempo, onde 
cada marcador é um link para a visita de um slide.  

 

  
  (a) Tela com listagem de todos os slides apresentados em uma aula 

 
(b) Tela apresentando documento SMIL permite 
apresentação da seqüência de slides  de modo 
síncrono com o áudio 

 

 

(c) Tela apresentando documento HTML+TIME, permite 
apresentação da seqüência de slides  de modo 
síncrono com o áudio no Internet Explorer 

Figura 3.10: Documentos gerados automaticamente para visualização de uma aula capturada.  

 

3.4.5 Extensão 

Várias são as possibilidades de extensão da informação capturada implementadas e em fase 
de integração ao iClass. Uma das opções é permitir que um professore crie, manualmente, 
ligações entre porções de aulas distintas de um mesmo curso, como ilustrado na Figura 3.11.  

Outras opções incluem a possibilidade do professor inserir comentários, ou de uma 
referência a uma URL, em um slide em particular, ou a uma aula como um todo. Outra opção 
que está sendo integrada é a criação automática de ligações entre aulas distintas, a partir da 
inclusão do servido LinkDigger no sistema [Macedo et al., 2002]. 
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Ainda em implementação estão opções para que um aluno possa inserir seus 
comentários e referências depois da aula, que a ligações possam ser estabelecidas entre aulas 
de cursos diferentes. 

 

 

Figura 3.11: Interface para criação manual de ligações entre aulas distintas. Em cada uma das duas âncoras de 
uma ligação é possível especificar um slide espec ífico, uma aula como um todo, ou um ponto específico da aula 

dado por um certo offset do arquivo de áudio ou vídeo. 

 

3.5. O sistema iClass em uso 

O eClass original foi utilizado no ICMC-USP por 2 semestres, tendo apoiado 4 cursos 
tradicionais de computação. A nova versão, denominada sistema iClass, tem sido usada 
desde o segundo semestre de 2002 para apoio a 10 disciplinas (graduação e pós-graduação) 
do Departamento de Computação e Estatística do ICMC-USP. Fizeram parte desses cursos 
cerca de 280 alunos. Na maioria dos cursos, o componente mais utilizado foi o de lousa 
eletrônica. O acesso a essa informação está disponibilizado no “Repositório de aulas” em 
http://iclass.icmc.usp.br 

A instalação mais antiga do ICMC/USP, ilustrada na Figura 3.12, utiliza uma lousa 
eletrônica SmartBoard com projeção frontal. Outras duas salas estão equipadas com 
digitalizadores do tipo Mimio. Uma instalação com SmartBoard está atualmente instalada no 
CCE/USP. Outras opções, utilizadas como menos freqüência, é a apresentação de uma aula 
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com um computador convencional e um tablet gráfico (tipo Wacom) para entrada de dados 
via caneta. 

 

 

Figura 3.12: Instalação da lousa eletrônica SmartBoard no ICMC-USP 

 

Os  vários professores e alunos que utilizaram a infra-estrutura acham importante o 
fato de que uma superfície comum – no caso uma lousa – seja utilizada como dispositivo de 
interação. Essa possibilidade torna a aula mais dinâmica, principalmente comparada à 
apresentação de slides tradicional.  

Outra observação realizada é que, em vez de slides carregados com muitas 
informações e/ou animações, é comum que os professores coloquem o mínimo de 
informações em um slide preparado e utilizem a lousa para que, enquanto desenvolvem o 
conteúdo com os alunos, gráficos ou esboços sejam acrescentados aos slides pré-
preparados. Alguns alunos observaram que, deste modo, podem participar melhor da aula. 

Entre os cursos que fizeram uso da infra-estrutura estão Interação Usuário-
Computador, Computadores e Sociedade, Teoria da Computação e Linguagens Formais, 
Sistemas Hipermídia, Engenharia de Software e Seminários em Hipermídia. Além disso, 
várias reuniões são realizadas regularmente fazendo uso do ambiente. Finalmente, foram várias 
as defesas de dissertações e propostas de tese e dissertações que foram realizadas com o uso 
do sistema. Algumas observações em relação ao uso da infra-estrutura no contexto desses 
cursos são apresentadas a seguir – apesar de informal, essa discussão é importante para 
ilustrar a experiência do grupo com o uso do ambiente. 

 

Interação Usuário-Computador.  Neste curso o professor utiliza material preparado em 
slides na maioria de suas aulas: muitos dos slides possuem apenas uma pequena quantidade de 
texto e o professor explora espaço restante para fazer anotações, gráficos, diagramas, etc, 
durante a aula, com a participação dos alunos (Figura 3.13). Os alunos devem apresentar 
várias fases do projeto desenvolvido no curso, e muitas vezes utilizam a lousa eletrônica como 
dispositivo de interação útil para demonstração dos protótipos investigados. Tanto 
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professores quanto alunos fazem extenso uso de navegação na web, e a possibilidade dos 
endereços correspondentes serem gravados automaticamente é muito importante nesse 
contexto. 

 

(a)slide anotado pelo professor 

 

(b) Slide apresentado por alunos 

Figura 3.13: Curso de Interação Usuário-Computador 

 

Computadores e Sociedade 2. Nesse curso os alunos fazem uso de um espaço de discussão 
colaborativo, a Coweb11, para colocar suas posições a respeito dos tópicos discutidos no 
curso. Em cada aula, os alunos apresentam suas posições navegando na web durante a aula. 
Os slides apresentados na lousa eletrônica, nesse contexto, têm uma função incomum: os 
alunos moderadores do debate fazem a inscrição dos alunos que desejam se posicionar e 
controlam o debate com base nessa lista (Figura 3.14). Um resultado desse mecanismo é que 
a participação dos alunos pode ficar registrada em áudio mas também via lista de inscrição no 
debate.  

 

 

(a) Slide com discussão dos alunos 

 

(b) Lista de inscrição g erada pelos alunos 

Figura 3.14: Curso de Computadores e Sociedade 

 

Teoria da Computação e Linguagens Formais. Regra geral, os slides apresentados nas 
aulas teóricas contêm material pré-preparado. Entretanto, é bastante comum que o professor 

                                                 
11  http://coweb.icmc.usp.br  
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crie novos slides durante a aula, para introduzir novos exemplos ou discutir um determinado 
problema com os alunos. Em aulas de exercícios, é comum o seguinte cenário: a proposição 
do exercício é apresentada em um slide, os alunos trabalham em sala com o exercício, 
soluções possíveis são inseridas pelos alunos utilizando a lousa (em slides novos) e, ao final, é 
apresentado um slide com a solução do professor, pré-preparada, que é discutida e 
comparada com as demais (Figura 3.15). 

 

 

(a) Slide anotado pelo professor 
 

(b) Slide com solução apresentada por alunos  

Figura 3.15: Curso de Teoria da Computação e Linguagens Formais 

 

Sistemas Hipermídia.  Este curso faz uso extensivo de slides preparados, navegação web, 
apresentação de documentos tradicionais (PDF ou similar), e execução de programas. Apesar 
de ser possível capturar a apresentação e anotação em slides, bem como a navegação na 
web, se os documentos apresentados não estiverem disponibilizados na Web, a referência a 
eles não poderá ser registrada – e nem seu conteúdo. Além disso, a execução de programas 
(parsers XML, por exemplo) não é capturada.  

Este é um exemplo típico de curso que, utilizando recursos fora do meramente 
tradicional, deixa claras as limitações da infra-estrutura atual.   

 

Engenharia de Software. Neste curso, as aulas teóricas são, em geral, na forma de 
apresentação de um grande número de slides que diversos professores da disciplina 
colaborativamente prepararam e sempre os atualizam e utilizam. Esses slides apresentados na 
lousa eletrônica servem de material de referência para os projetos práticos também, assim os 
alunos contribuem com intervenções que enriquecem o conteúdo previamente preparado 
(Figura 3.16). Os alunos também fazem uso do espaço de discussão colaborativo, a Coweb, 
para colocar os artefatos que vão sendo construídos durante o curso, e que se relacionam 
com os tópicos discutidos na apresentação dos slides em sala.  Um outro resultado notado é 
que se torna cada vez mais importante a participação dos alunos, pois também fica registrada 
em áudio, e serve de estímulo ao acompanhamento do projeto previsto no curso. 

 



 

XIV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação –NCE – IM / UFRJ 2003 68 

 

 

(a) Slide anotado pelo professor 

 

(b) Slide de acompanhamento de projetos 

Figura 3.16: Curso de Engenharia de Software 

 

Seminários em Hipermídia. Este é um curso típico de seminários, onde alunos, convidados 
e professores apresentam temas relacionados à sua pesquisa. Nesse modelo de curso, é muito 
importante que a discussão realizada em sala seja registrada tanto em termos do material 
apresentado e anotado nos slides mas também na forma de áudio, uma vez que tal material se 
mostra com rica fonte de referência para os pesquisadores envolvidos (Figura 3.17). 

  

  

(a) Slide apresentado por aluno 
 

(b) Registro da discussão em sala 

Figura 3.17: Curso de Seminários em Hipermídia 

 

Defesas de (propostas de) tese e dissertações.  Neste caso são várias as semelhanças 
com um seminário tradicional, em termos de modelo no qual o aluno apresenta sua pesquisa e 
a banca debate o trabalho realizado ou proposto. Entretanto, o fato da banca possuir 
membros externos com os quais o aluno tem, normalmente, menor contato, aumenta a 
importância da possibilidade de registro de áudio durante a fase de argüição, principalmente. 
Além disso, é interessante observar que o fato dos alunos poderem criar novos slides durante 
a apresentação e durante a argüição facilita que eles demonstrem, com mais desenvoltura, o 
domínio do tema em questão. 
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3.6. iClass: limitações e possíveis extensões 

O Sistema iClass permite que diversas alternativas de uso sejam exploradas. Por exemplo, no 
âmbito de ensino, os envolvidos têm necessidades diferentes, como por exemplo os ritmos de 
assimilação de conteúdo sendo apresentado. Assim, uma funcionalidade seria a de ter um 
navegador de slides previamente apresentados para um acesso ágil e que incluísse mais 
discussões para efeito de reforçar o conteúdo anteriormente apresentado.  

Além disso, algumas formas geométricas padrão poderiam estar disponíveis para que 
os professores tivessem um tipo de gabarito para utilizar em seus desenhos a mão-livre. 

Ainda quanto à diversidade dos participantes de uma aula, o conteúdo da lousa 
poderia refletir a intervenção de estudantes quando apresentam duvidas ou indagações. 
Assim, poderia se ter uma janela menor que representasse um zoom-in para esses tipos de 
intervenções. Comumente, os estudantes, após algum tempo de aula retomam um termo ou 
conceito previamente apresentado, mas que necessita de mais detalhes em sua explicação. 
Assim, a lousa poderia ter a figura de uma "lupa", que faria com que esse termo ou conceito 
ficasse indicado com uma expansão, ligando-a com uma janela menor que contivesse os 
detalhes fornecidos para esta explicação, mas que mantivesse a direção inicial da aula. O 
desvio seria percebido, serviria como um reforço de conteúdo pois muitas vezes essas 
indagações são estimulantes e chamam a atenção sobre algo que havia  passado despercebido 
pelos colegas. 

Por outro lado, seria também conveniente, ao final da aula, ter -se um resumo dos 
principais pontos apresentados, na forma de um zoom-out. A partir de uma visão dos 
principais pontos de destaque que foram apresentados numa aula, ou em aulas anteriores, os 
estudantes teriam uma visão mais ampla das informações e seus relacionamentos. 

Apesar de ainda não haver mecanismos de suporte a grupos trabalharem 
colaborativamente durante uma aula, é possível a contribuição de vários alunos ou grupos 
sejam apresentadas e capturadas dentro de uma mesma sessão – de modo análogo ao 
utilizado em ambientes presenciais.   

Até o momento não foi realizada avaliação formal do impacto do uso da infra-
estrutura nos alunos. Entretanto observamos que, no caso de seminários nos quais os próprios 
alunos apresentam a aula, é comum os alunos revisarem o seminário apresentado para rever 
os comentários recebidos do grupo. Além disso, é bastante comum que os alunos imprimam 
os slides anotados como material para revisão.  

Com a utilização mais freqüente de recursos de áudio e vídeo, as interfaces de 
apresentação estão sendo instrumentadas para coleta de dados sobre quais trechos são 
revisados e por quanto tempo, por exemplo – para permitir estudo similar ao realizado 
relativo à implementação original eClass da Georgia Tech [Brotherton, 2001] . 

3.7. iClass: trabalhos em andamento 
São vários os trabalhos em andamento atualmente em relação ao iClass e, sendo o sistema 
aberto, contribuições de outros grupos podem ser inseridas no ambiente. Os seguintes 
trabalhos estão sendo realizados: 

- Integração do LinkDigger. O serviço de ligações implementado por Macedo et al. [2002] 
está sendo integrado ao iClass  para permitir que um aluno veja que outras aulas estão 
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relacionadas a uma determinada aula na qual ele está interessado – o professor pode 
utilizar o recurso para verificar que outras aulas similares a uma que ele está preparando 
estão disponíveis. 

- Integração da Agenda NoRiskPlanning. Uma agenda de grupos [Paiva et al., 2003] está 
sendo integrada, para permitir que o acesso ao material capturado e a preparação de 
sessões sejam realizadas a partir da própria agenda do usuário. 

- Integração da Coweb. Muitos professores utilizam a Coweb, versão implementada no 
ICMC por Arruda Jr.  & Pimentel [2001],  como repositório colaborativo de material para 
seus cursos. A integração do LinkDigger com o iClass incluirá a possibilidade estabelecer 
ligações automaticamente entre esses repositórios complementares. 

- Integração do DocRationale. A ferramenta de Francisco et al. [2003] inclui um conjunto 
para acompanhamento e documentação de projetos. A integração com o iClass permitirá 
que os projetos realizados durante os cursos sejam também associados automaticamente 
ao material apresentado em sala. 

- Integração do servidor de vídeo. Em colaboração com o grupo do Dr. Guido Lemos Souza, 
da UFPB, estamos integrando um servidor de vídeo de alta qualidade que permitirá que as 
aulas sejam acessadas à distância de modo síncrono.  

Observa-se que a infra-estrutura atual se configura como um ambiente aberto a 
inúmeras oportunidades de expansão e colaboração com quaisquer interessados. 

O sistema iClass pode ser utilizado sem fins comerciais por quaisquer interessados – 
instruções para obtenção e instalação do ambiente encontram-se em 
http://iclass.icmc.usp.br/download/ 
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4 
 

A placa Gogo: robótica de baixo custo, 
programável e reconfigurável 

Arnan Sipitakiat1, Paulo Blikstein1, David P. Cavallo 1, Alexandra Camargo 
Alves2, Roseli de Deus Lopes2. 
 
1MIT Media Laboratory 
20 Ames st. – E15 – 320H 
Cambridge, MA – 02139 – USA 
{arnans, paulo, cavallo}@media.mit.edu 
 
2Escola Politécnica da Universidade de São Paulo  
Departamento de Engenharia de Sistemas Digitais 
Av. Prof. Luciano Gualberto Travessa 3, 158 
São Paulo, SP – Brasil 
{alexiaca, roseli}@lsi.usp.br 

Abstract 

We present the Gogo Board, a small, low-cost, extensible microcontroller-based device, 
aimed at extending various programming environments to the physical world. We will 
learn how to construct and use low cost sensors and actuators, using found materials 
and cheap parts. An introduction to the construction of the board itself is also 
presented, as well as references and websites for further information. Examples of 
projects developed by students and teachers are shown. 
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4.1. Introduction 

This hands-on workshop will consist of an introduction to the GoGo board, a small electronics 
board that belongs to the “Programmable Brick” family (such as the commercially available 
LEGO Mindstorms RCX brick, the Handy Cricket1 and the Tower system2). Thus, the 
usability of the GoGo board builds on more than a decade of research that proves how 
beneficial it can be in learning environments ((Martin, 2000), (Resnick, 1996)). 

However, the Gogo board has its own set of design principles: 

• It is an alternative to the much more expensive commercial devices (US$ 120.00 and 
up). The GoGo board costs less than US$ 30.00 (parts purchased in the USA) or US$ 25.00 
(purchased in São Paulo, Brazil). 

• The board's design only uses components that are widely available  at a reasonable 
price in different countries. The printed circuit board was specially designed to make the 
soldering of the components straightforward, with thick and clearly visible tracks and holes. 
Anyone with basic soldering skills can put together a GoGo board. 

• The GoGo board design can be simple  but yet it can be used in a wide variety of sensing 
and control projects. There is a vast space for creativity, which opens up many windows for 
people to adapt and redesign the board for their particular interest. 

• It is an open source design and was heavily optimized for low-cost. 

The GoGo board allows computer programs to interact with the physical world. The GoGo 
board shares its fundamental functionalities with other devices in the programmable brick 
family. Users can connect various sensors and actuators to the board and write programs to 
read the sensor data and control the behavior of various physical objects using motors, small 
lamps, LEDs, and relays. Logo has been the most used programming language with the GoGo 
board. We have developed logo libraries for LCSI Microworlds and Imagine Logo. Libraries 
are also available for other environments including Squeak, Visual Studio (Visual Basic, Visual 
C++), and Microsoft Office (Excel, Access, PowerPoint, Word). Other languages can 
communicate with the GoGo board provided that serial communication is possible. However, 
the programmer must study the GoGo board serial protocol. The board has also been used 
with Macromedia Director, MAX MSP, and Java. 

                                                 

1 See http://www.mindstorms.com and Gleason Research at http://handyboard.com/cricket. 

2  See http://gig.media.mit.edu/projects/tower 
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4.2. Getting Started 

4.2.1. Getting to know the GoGo board 

There are a few parts in the GoGo board with which you need to be familiar. Figure 1 
illustrates the basic GoGo board layout.  

 
Figure 4.1 - GoGo board layout 

 Serial cable. This cable connects the GoGo board to the computer.  

 Power Jack. The board is typically powered at 9V. 

 On-Off switch. Once turned on, the red LED right below the switch should be on.  

 
Reset button. Each time this button is pressed, the status LEDs (7) should blink once 
or twice. 

 
Output Ports. There are six output ports (A-F) available. You can connect to it 
output devices such as motors, light bulbs, and relays.  

 Sensor Ports. There are eight sensor ports (1-8).  

 
Status LEDs. These LEDs help you see whether or not the board is communicating 
with the computer.  

4.2.2. What you need 

The following is a list of things you need in order to use the GoGo board 

 

A GoGo board 

 

9V power adapter 
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Serial cable 

 

Sensors and output devices (like motors, lights) 

4.2.3.  Powering the GoGo board 

The GoGo board is designed to work at 9 volts. However, this is quite flexible. Generally, 
anything between 6-12V should be fine. The power can come from a standard power supply 
or from a battery.  

 Once the board is powered, turn it ON. The status LED should blink. Hit the reset 
button if you want to reinitialize the board. If your version of the board does not have a reset 
button (version 2.2), turn it off and on again. 

4.2.4.  Connecting the GoGo board to the computer 

The GoGo board uses a standard DB9 male-to-female serial cable. These cables are available 
at computer retail stores. You should connect the male side to the GoGo board and the female 
side to the serial port (COM port) on the computer. These ports are usually located at the 
back of the computer. Some older computers have more than serial port. In this case, I 
recommend using the first port (COM1); otherwise you will need to change the configurations 
of the GoGo board software to match the port you use. Figure 4.2 shows how a serial port 
looks like at the back of a computer.  

 
Figure 4.2. An example of a serial port at the back of a computer. 

4.2.5. Testing the GoGo board 

The easiest way to test the GoGo board is to use the GoGo board monitor program, which 
is downloadable from the GoGo website (www.gogoboard.org) You should simply start the 
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program and click on the “Connect” button. If there is no error message, it means that you are 
connected! You can then try to read sensor values and turn on or off output ports. Figure 4.3 
shows a screenshot of the GoGo board monitor software. 

 
Figure 4.3. A screenshot of the GoGo monitor software 

4.2.6. Which programming environments are supported? 

Now that the GoGo board is working, you can start using it in many programming 
environments. Currently the GoGo board supports Microworlds Logo, Imagine Logo, Active-
X compatible languages (i.e. Visual Basic, Visual C++, MS-Office VBA) and Squeak. Please 
visit the software download webpage for more information.  

4.3. Project examples 

This section will briefly present some of the projects developed by teachers and students using 
the GoGo board. 

4.3.1. Horse Race Game 

We made a “step-on sensor” out of ice-cream sticks and kitchen aluminum foil. This is a 
simple touch switch that controls how fast the character on the screen runs. In this case, the 
sensor controls the human runner. The goal is for the player to outrun the horse. The horse 
may simply run at a random speed or be controlled by another sensor. If there is an audience, 
the second sensor could be a microphone so that the louder the crowd cheers the faster the 
horse runs. 
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Figure 4.4. A screenshot of the horse race game 

 
Figure 4.5. The step-on sensor 

 
Figure 4.6. The completed system of the horse race game 

4.3.2. A smart bathroom model 

This project was implemented by a group of schoolteachers in Brazil who wanted to educate 
their students about hygiene. Some students at their school after using the bathroom they often 
forget to flus h the toilet. Therefore, the teachers created a model of a bathroom that has an 
infrared sensor on the entrance so that the computer (through the GoGo board) knows when 
there is someone entering or leaving the bathroom. The toilet has a touch sensor that detects 
when someone flushes it. With these two sensors, they wrote a program that detects when 
someone tries to exit the bathroom without flushing. The computer will then play an audio file 
reminding the child of his or her responsibility. The model was made of Styrofoam, paper, and 
clay. 
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Figure 4.7. The smart bathroom model 

4.3.3. A Calorie scale  

This project was also implemented by a group of schoolteachers in Brazil. The idea is to have 
a scale that can tell you how many calories your food is giving you. This is to create awareness 
of what people eat. The scale was made of Lego. A bend sensor was used to measure the 
weight of the food and convert to calories. As the amount of calories is different for each type 
of food. A set of buttons were made to allow users to specify the kind of food that was being 
weighed (e.g. rice, chicken, vegetable etc). The buttons were built with plywood and kitchen 
aluminum foil. 
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Figure 4.8 The calorie -scale 

4.3.4. Dance-Dance-Revolution 

This game is a replica of a famous arcade game where players dance on a set of step-on 
sensors on the floor following instructions on the computer screen. The GoGo board is used to 
connect four step-on sensors to the computer. The sensors were made of thick paper and 
kitchen aluminum foil. 
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Figure 4.9. Teacher playing Dance-dance revolution 

4.4. How to power the GoGo board 

4.4.1. General Information 

The GoGo board can be powered by either an AC adapter or AA batteries. NEVER leave 
batteries in the board when using an AC adapter! The batteries would be destroyed over a 
few hours and could lead to a fire hazard. 

4.4.2. Powering the GoGo with an AC wall adapter 

There are generally two parameters you should know when powering an electrical device:  
voltage and current.  

• Voltage: The GoGo board is designed to be powered at 9 volts. However, you can 
actually supply it with any voltage between 6-12 volts.  

• Current: It is recommended to supply the board with at least 600 mA (miliamperes). 
The more current you have, the more juice you have to power the components you 
use. The board itself consumes around 50 mA, but the big power consumers are the 
devices you connect through the output ports. A single motor normally consumes 100-
250 mA. Therefore, if you plan to connect all six output ports to motors, then you may 
need to supply the board with at least 1.55 mA [50 + (250 x 6)]. If you do not supply 
enough current, the motors will suck away all the current from the board, which 
usually cause the board to halt or reset. Sensors, on the other hand, usually do not 
consume so much power. So, if you plan to use only sensors, supplying the GoGo 
board with as little as 100 mA would work just fine. 
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4.4.3.  Getting the right power adapter for the GoGo board 

There are four things that you have to keep in mind when shopping for a GoGo board power 
adapter. 

• Output Voltage: As mentioned in the previous section, it is recommended to use a 9V 
adapter, but anything between 6-12 volts will work.  

• Current: Using 600-1000 mA is recommended. The trade-off here is simple: the 
higher the current, the higher the price of the adapter. 

• Barrel (connector) size: The GoGo board uses the standard 2.1 mm input jack. 

• Polarity: There are two possible polarities as shown in the figure below. You need the 
inner connector to be positive [B] (note: many power adapters have a switch that 
allows you to specify the polarity that you want). 

 
Figure 4.10 - Using the correct polarity 

4.4.4.  Powering the GoGo board with batteries 

Sometimes it is convenient to power the GoGo board with batteries, especially when using it in 
the autonomous mode. Rechargeable batteries are recommended.  

4.5. Making Sensors 

4.5.1. Knowing how sensors work on the GoGo board 

• Resistance 

In most cases, the value you get from a sensor indicates the “resistance” of the sensor. 
Resistance is a very basic property of any material. Metal has extremely low resistance. Thus, 
they conduct electricity very well. On the other hand, plastic or rubber has very high 
resistance. They almost do not conduct electricity. That is why we use them to coat electricity 
wires.  

Here is a simple rule: the higher the resistance, the higher value you will get from the GoGo 
board. Since air does not conduct electricity (unless you have a very high voltage), your get 
1023 (the highest reading) from a sensor port without a sensor connected. It is then not hard 
to guess that when you get a reading of zero, it means your sensor has no resistance (like a 
piece of wire).  

There are also many sensors that change their resistance accordingly to some particular 
property of the environment. Examples of these sensors include light, temperature, pressure, 
etc.  
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• Calculating the sensor readings 

For those who are interested in the deeper technical details, there is a 33kOhm reference 
resistor on each sensor port, which is used to determine the readings you get. The figure below 
shows how the reference resistor is arranged. The microcontroller measures the voltage drop 
across the sensor, which can be calculated from the following equation.  

V = 5 x (Rs / (33K + Rs))   

Where Rs = Sensor resistance 

 
Figure 4.11. Schematics of the sensor ports 

Now, we know that if the voltage drop is 5V, we get a reading of 1023. We can use the same 
equation to determine the sensor readings directly.  

Sensor Readings = 1023 x (Rs / (33k + Rs)) 

For example if our sensor has a resistance of 10kOhm, our sensor reading will be: 

1023 x (10000 / (33000 + 10000)) = 238 

•  Sensor ports on the GoGo board 

The GoGo board has eight sensor ports. Each of them has three pins, as shown in the 
illustration below. The first two rows of pins (ground and sensor input) are the ones most 
simple sensors use. The third row is an extra power supply for sensors that needs a power 
source to function properly (active sensors).  

 
Figure 4.12. Detail of the sensor connectors 

4.5.2.  Active and Passive Sensors  

Sensors that were mentioned so far are called passive sensors. They do not need separate 
power to operate. Active sensors, on the other hand, are sensors that need their own power. 
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An easy way to distinguish active sensors from passive ones is to count the number of pins it 
has. Active sensors have an extra third pin to get the power it needs while passive sensors 
have only two.  

Active sensors are more complex, but they open up a broad range of sensing possibilities. 
Examples of active sensors include Infrared sensors [it detects presence, distance], Hall effect 
sensors [detects magnetic field], noise sensors, vibration sensors, etc.  

4.5.3.  Making Passive Sensors  

Here you will learn how to make three passive sensors: touch, light, and temperature. All 
passive sensors only need two pins (pin 1 and 2). 

• Touch Sensors 

Touch sensors are one of the simplest sensors but yet they are most useful. The general ideas 
is very simple: you have two conductive objects that would touch each other when activated 
(i.e. pressed, stepped on) or vise versa. Here are some examples of touch sensors: 

Paper and Aluminum foil: This is probably the easiest way to make a touch sensor. You 
attach some aluminum foil to two pieces of paper that are folded in a way that will make the 
foil touch when pressed. You then connect one lead to each foil. You can, of course, replace 
aluminum foil with other conductive elements (i.e. paper clips or nails).  

 
Figure 4.13. Aluminum foil touch sensor  

Ice-cream sticks and aluminum foil: Ice-cream sticks are excellent for making simple 
structures. It is stronger than paper. Therefore, when used with aluminum foil, we can make 
touch sensors that are much more rigid. The following picture shows one example. 

 
Figure 4. 14. Step sensor made from aluminum foil and ice cream sticks 
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Sandwich touch sensors: making this type of sensor you need two conductive contacts 
sandwiching a non-conductive material. Overhead transparency films are nice as they are 
flexible. You can stick or glue aluminum foil to them and use two of them to sandwich a piece 
of cardboard paper. You punch holes in the cardboard allowing the foils to touch when 
pressed. 

 

 
Figure 4.15. Sandwich touch sensor 

Commercial switches: you can also buy switches from electronic stores and attach them to 
the GoGo board. These switches come in many shapes and sizes. The most common ones are 
lever switches and push buttons.  

 
Figure 4.16. Commercial switch 
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•  Light Sensors 

The most common light sensor is called LDR (Light Dependant Resistor). They are also 
known as “photo cells”. A LDR is basically a resistor that changes its resistance when light 
intensity changes. You often see them in automatic light stands. Since LDRs are simply 
resistors, you can just simply connect the two pins from the sensor to the GoGo board.  

 
Figure 4.17. Light sensor (LDR)  

•  A Simple Humidity Sensor 

You can simply connect two wires or paper clips to pins 1 and 2 of the GoGo board to 
measure humidity in the soil. When the soil gets moist, it conducts more electricity. Thus, the 
sensor readings you get will change as the soil humidity changes. This same idea can be used 
to make a water detector sensor. When the two wires touch water, the sensor readings will 
change.    

You can improve the humidity sensor by connecting the two wires to a piece of gypsum, 
plaster, or any other material that absorbs water. The idea is still the same but you are 
improving the purity of the conductive medium. The sensor's behavior will not change too 
much from one place to another. Gypsum is the material they use to make building interiors 
(ceilings, walls, etc). Plaster is also used to cover walls and to make a patient's cast. 

 
Figure 4.18. Humidity sensor made from plaster 

•  Temperature Sensors 
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To make a temperature sensor, you will need to find a thermistor. Some thermistors are simply 
resistors that change their resistance as temperature changes. Other thermistors are active 
sensors that need extra power to function.  

 
Figure 4.19. Temperature sensor 

4.5.4. Making Active Sensors 

Here are examples of useful active sensors. 

•  Reflective Light Sensors 

This type of sensor is useful when you want to detect object presence without touching it. For 
example, you want to detect when someone walks through a door, or when someone's hand 
gets too close.  

A simple idea for this sensor is to beam light on to a LDR (light sensor). If something passes 
by, it blocks the light and the LDR detects it. If the light source is a light bulb, then you are 
simply detecting shadows. If you use a laser pointer as you light source, you detection range 
can be very far and you readings will be very precise.  

 
Figure 4.20. Active light sensor  

There is another idea to accomplish the same task. You can beam light and measure the 
amount of light that is reflected back. When there is nothing to block the light, the reflected 
light will be very small. However, if an object blocks the light, it reflects more the light back. 
This is what we call a reflective light sensor. The benefit of this kind of sensor is that the 



 

XIV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação –NCE – IM / UFRJ 2003 

 

88 

sensor is located all in one place and no alignment is needed when you change the direction of 
the sensor. 

You can make reflective sensors simply with an LED and an LDR. You need to use a bright 
LED. This works but the detection range will be very limited (less than 1 inch). There can also 
be a lot of interferences from external light sources as well.  

 
Figure 4.21. Reflective light sensor 

Here is a schematic of how this sensor can be built for the GoGo board. The resistor is there 
to limit the current that goes through the LED. The smaller the resistor’s value, the brighter the 
LED. 

 
Figure 4.22. Building the active light sensor  

• Using Infrared (IR) Light 

A better version of the above reflective sensor is to use Infrared light (IR), as there is much 
less interference. IR is a kind of light that humans cannot see. This is nice when you do not 
want people to see your sensor (i.e. in security systems). 
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Figure 4.23. Reflective infrared sensor 

Notice in the diagram that we use an IR phototransistor instead of the LDR. In this case, the 
two functions the same way, but the IR phototransistor is much more sensitive to IR light than 
an LDR. The following is a schematic of how to build this sensor. 

 
Figure 4.24. Schematic of the reflective infrared sensor 

• Commercial Reflective Sensors 

You can also buy commercial IR reflective sensors as well. They normally come in a compact 
size and the special packaging provides readings that are more reliable.  

Here is an example of how to assemble a commercial IR reflective sensor (digikey.com part 
number QRD1114-ND). 
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Figure 4.25. Example of commercial reflective infrared sensor  

• Hall Effect (magnetic field) sensor 

You can use this sensor to detect the presence of magnets. The applications are similar to the 
IR reflective sensor but they do not depend on light, which often means they are more reliable. 
However, you need to have a magnet while light is almost everywhere.  

Here's an example of how to assemble a Hall Effect sensor (from digikey.com, part number 
DN6848-ND) 

 



 

XIV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação –NCE – IM / UFRJ 2003 

 

91 

 
Figure 4.26. Schematics and picture of how to assemble a magnetic sensor 

4.5.5. Where to find sensors  

In the US, many places sell sensors. Radio shack is one of the most common places to look 
for. There are also on-line stores that provide even larger collection of sensors. Here is a list of 
a few websites that you should know: 

• www.radioshack.com  - website of the famous electronics retail store. 

• www.allelectronics.com - This site has a huge collection of low-cost electronics parts. 
If price is your biggest concern, this is where to go. 

• www.digikey.com - This is one of the largest on-line electronic stores on the Internet.  

Here are a few digikey sensor part numbers: 

• Thermistor: KC005T-ND 

• Push button: SW411-ND 

• Lever switch: SW152-ND 

• IR reflective: QRD1114-ND 

• Hall Effect:DN6848-ND 

4.6.  How to make a GoGo board 

The GoGo board that is referred to here is the GoGo 2.x version. The board is designed to 
make the construction process as easy and as inexpensive as possible. We present here a brief 
introduction about the steps in building your own board. Further information in available on the 
website and constantly updated. Here is basically what you need to do: 

• Get the parts. In the United States, you can get all parts from digikey.com. It should 
cost roughly $30 ($20 if you do not use the output ports). In other countries such as 
Brazil, Mexico, and Thailand, we have found that some of the parts are more than 
50% cheaper than those in the US. Please refer to the part list for each board 



 

XIV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação –NCE – IM / UFRJ 2003 

 

92 

version for detailed info. In São Paulo, Brazil, good places to find parts are located 
along the Santa Efigênia street. 

• Get the printed circuit board (PCB). The PCB layout technical files (called Gerber 
files) are available for free but you need to either make it yourself or send the files to 
some PCB manufacturing companies (one is AP Circuits).  

• Making the PCB yourself. Some versions of the PCB have large enough traces for 
you to make it yourself with a simple PCB kit. 

• Ordering PCBs. This is easy but you pay more. PCB manufacturing companies (such 
as AP Circuits) normally charge you something like US$40 for a setup fee. Then you 
pay roughly US$10 per board. The more you order the cheaper the cost per board. 

• Burn the GoGo board firmware to the micro-controller. The MCU we use is the 
PIC16F877 (Or PIC16F871) from Microchip. The firmware can be downloaded for 
free, but you need a PIC programmer to burn it to the PIC. This burner will cost you 
anywhere between $20 and $200. The firmware for each board version are different. 

• Putting them all together. This means soldering everything to the PCB. Please refer to 
the board assembly guide of each board. 
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Abstract 

The goal of this work is to present and discuss computational intelligence methods 
(fuzzy logic and genetic algorithms) to support the design of intelligent games, exploring 
their applications in learning. We discuss the importance of video games as a learning 
tool and an overview of the computational intelligence basic ideas, as well as their use 
in intelligent and adaptable video games design. 

Resumo 

O objetiv o deste trabalho é apresentar e discutir ferramentas de Inteligência 
Computacional (algoritmos evolutivos e lógica nebulosa) para darem suporte à 
elaboração de jogos inteligentes explorando suas possíveis aplicações ao ensino. São 
desenvolvidos os aspectos que lidam com a importância do uso de jogos eletrônicos 
para o aprendizado e os conteúdos teóricos de inteligência computacional, bem como a 
aplicação de tais técnicas na modelagem de jogos inteligentes e adaptáveis. 

5.1. Introdução Geral  

No presente trabalho, vamos apresentar e estudar algumas ferramentas de inteligência 
computacional, em particular a lógica nebulosa e os algoritmos evolutivos, que dão suporte à 
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elaboração de jogos inteligentes. A idéia central é verificar o uso deste tipo de jogos como 
instrumentos atuantes em processos de ensino/aprendizagem baseados em computador. 

 Discutiremos, inicialmente, a importância de jogos no processo da evolução cognitiva 
humana, os diversos fatores que permeiam a aplicabilidade de tais jogos em processos de 
aquisição de conhecimentos e habilidades, e as teorias de aprendizagem que suportam as 
atividades lúdicas enquanto simulações edificadoras de conhecimentos. Apresentaremos, em 
seguida, a lógica nebulosa e os algoritmos evolutivos, ferramentas de inteligência 
computacional que podem suportar a elaboração de jogos eletrônicos educativos. 
Detalharemos o uso destas ferramentas em jogos eletrônicos já disponíveis no mercado e 
mostraremos exemplos de suas aplicabilidades em casos reais desenvolvidos. Faremos, 
finalmente, uma análise sobre as perspectivas do uso de jogos eletrônicos educativos em 
processos de ensino/aprendizagem.  

5.2. Jogos e Cognição 

Um dos grandes problemas atuais na educação de crianças e jovens é aumentar a motivação 
e o empenho em tarefas de memorização, raciocínio, compreensão, avaliação e uso de 
conhecimentos. O processo de ensino/aprendizagem, antes visto como uma função injetora de 
transferência de conhecimentos (cujo domínio é o professor e a imagem o aprendiz), requer 
atualmente o desenvolvimento de estratégias bem elaboradas que apóiem a construção de 
conhecimentos, agora vista como um espaço vetorial complexo, onde os elementos deste 
espaço (professores, tutores, aprendizes etc.) estão associados às múltiplas funções bijetoras 
que permitem a troca e a inferência dinâmica de valores de conhecimentos. Estas funções 
devem, freqüentemente, possuir comportamentos que envolvam competição, colaboração, 
análise e síntese, a fim de melhorar os índices de aprendizagem entre os elementos e, por 
conseqüência, construir novos conhecimentos neste espaço. 

 Disto resulta que as estratégias motivantes, capazes de agregar aprendizagem de 
conteúdo ao desenvolvimento de aspectos comportamentais positivos, tornaram-se fator 
primordial para a eficiência do processo de ensino/aprendizagem. Fica claro, então, que o 
atávico processo de “transferência de conhecimentos”, no qual o aprendiz é apenas um mero 
espectador e, provavelmente, receptor da mensagem do professor, não pode ser considerado 
como um processo de ensino/aprendizagem de grande relevo motivacional. Por conseqüência, 
parece saudável que esta metodologia deva ser imediatamente abandonada em prol de novos 
paradigmas que suportem a construção dinâmica de conhecimentos via processos que 
envolvam, entre outras coisas, a motivação. 

 Há de ser derivado deste contexto que muitas propostas de processos de 
ensino/aprendizagem “novas” (incluindo as que lançam mão de novas tecnologias de 
informação e comunicação – TIC – como veremos a seguir), freqüentemente exibidas como 
soluções inovadoras (por usarem arsenais tecnológicos recentes, mas que, in veritas, apenas 
transcodificam  o velho paradigma da sala de aula para o modelo tecnológico vigente) devem, 
também, ser ignoradas. Com efeito, este é o caso também em que o aprendiz não deixa de 
ser um mero agente passivo do processo. Assim sendo, é de se salientar que necessitamos é 
de uma troca total de paradigma educacional e não o “aprimoramento tecnológico” de velhas 
metodologias sabidamente ineficientes. 
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 O ato de jogar ou, se não formos exageradamente puristas, de brincar, é tão antigo 
quanto os primeiros mamíferos terrestres. Por sua conotação prazerosa e atraente, a 
brincadeira é a forma natural que os mamíferos utilizam para prepararem-se para a vida 
adulta: é brincando de perseguição mútua com seu irmãozinho que o leãozinho prepara-se 
para, no futuro, caçar, disputar fêmeas e manter um território conquistado. O jogo, portanto, 
tem um valor educacional intrínseco, com impulsos naturais motivadores, favorecendo a 
aquisição de condutas cognitivas e o desenvolvimento de habilidades tais como a 
coordenação, destreza, rapidez, força, concentração, noção espaço/temporal, manutenção de 
vínculos sociais com os semelhantes etc. 

 A palavra Jogo vem do latim Ludus, que significa diversão, brincadeira. Poderia ser 
visto como um contexto propício e agradável em que acontecem ações de motivação inata, 
executadas por instinto ou racionalizadas, freqüentemente ligadas, fortemente ou tenuamente, 
a algumas habilidades cognitivas que dão suporte a recursos a serem utilizados em situações 
da vida real. Jogar é, por essência, aprender. Em psicologia, por exemplo, a aprendizagem é 
freqüentemente definida como o processo de modificação da conduta através de treinamentos 
e de experiências acumuladas, que varia da simples aquisição de hábitos à elaboração de 
técnicas mais complexas. 

 Piaget afirma que a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais 
da criança [PIAGET 1976], não podendo, portanto, ser vista como uma mera forma de 
entretenimento ou de extravasamento de energias. A criança, numa atividade lúdica, se depara 
freqüentemente com situações que requerem a ativação de algumas funções cognitivas, 
enriquecendo o seu desenvolvimento intelectual. Esta ativação pode dar suporte a futuras 
ações que envolvam análise, planejamento e execução de tarefas mais complexas englobando 
situações reais do cotidiano. Piaget afirma que: “... o jogo é, portanto, sob as suas duas 
formas essenciais de exercício sensório-motor e de simbolismo, uma assimilação da real 
à atividade própria, fornecendo a esta seu alimento necessário e transformando o real 
em função das necessidades múltiplas do eu. Por isso, os métodos ativos de educação 
das crianças exigem todos que se forneça às crianças um material conveniente, a fim de 
que, jogando, elas cheguem a assimilar as realidades intelectuais que, sem isso, 
permanecem exteriores à inteligência infantil”.1 Portanto, o lúdico influencia fortemente o 
desenvolvimento da criança [VYGOTSKY 1989], pois através do jogo a criança aprende a 
agir, sua curiosidade é estimulada, adquire iniciativa e autoconfiança, proporciona o 
desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração. 

 Piaget também estabeleceu que as pessoas constroem ativamente o conhecimento, 
através da elaboração de sistemas robustos de crença apoiados nas experiências acumuladas 
[SCHWALBE 1993]. Esta é a base da famosa teoria construtivista de Piaget, na qual afirma 
que a criança desenvolve a sua capacidade intelectual através da interação com objetos do 
ambiente onde ela vive e via um mecanismo de aprendizagem (sem que necessariamente a 

                                                 
1 A classificação genética de jogos baseada na evolução das estruturas proposta por Piaget [RIZZI e HAYDT 1997] está ligada a três grandes 
categorias que correspondem às três fases do desenvolvimento infantil: a) fase sensório-motora (aproximadamente de 0 a 2 anos): a criança 
brinca sozinha, sem a utilização da noção de regras; b) fase pré-operatória (aproximadamente de 2 a 6 anos): a criança adquire a noção da 
existência de regras e começa a jogar com outras crianças jogos de faz-de-conta; c) fase das operações concretas (aproximadamente de 7 a 12 
anos): a criança aprende as regras dos jogos e joga em grupos (futebol, damas etc.).  
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criança seja ensinada).  Baseado nesta teoria, Piaget criou o construcionismo, uma nova 
teoria aplicada à educação [VALENTE 1995]. O construcionismo (em oposiçã o ao 
behaviorismo de Skinner em que a ação de aprendizado deve ser punida ou recompensada) 
tem por base o fato de que o aprendizado ocorre mais incisivamente através de tarefas de 
elaboração de objetos que possuam significado especial para a criança: um castelo de areia, 
um desenho da casa, um carrinho de madeira etc. A idéia subjacente é que a criança 
construindo objetos do mundo exterior está construindo paralelamente conhecimentos dentro 
de sua cabeça.  Ambientes que proporcionem, portanto, a construção destes objetos são, sob 
a ótica construcionista, ambientes ideais para ocorrer aprendizagem. 

 Para que ambientes de aprendizagem possam ser efetivamente utilizados em 
processos de construção de conhecimentos, eles devem ter, segundo Papert, potencializadas 
três características fundamentais: a) escolha – quanto mais escolhas a criança puder ter sobre 
o que construir ou criar, maior a probabilidade de engajamento pessoal e de investimento; b) 
diversidade – quanto maior o número de crianças diferentes em habilidades e em modos de 
abordar problemas, maior a probabilidade de aprendizagem diversificada no ambiente; c) 
congenialidade – quanto mais amigável e convidativo para a criança, e livre de pressões de 
tempo e de espaço, mais tipos distintos de produtos e mais relações cognitivas entre as 
crianças podem acontecer no ambiente [PAPERT 1994].  Papert faz uma analogia da 
aprendizagem com a posologia de um medicamento: o medicamento vindo na hora e na 
dosagem certa vai ajudar, mas administrado na hora errada (contra a vontade do aprendiz) ou 
na dose errada (para mais ou para menos) pode ser um veneno (intelectualmente venenoso). 

 Por conseqüência imediata, um jogo deve conter, portanto, um ambiente de 
aprendizagem possuindo estas características fundamentais. A aprendizagem adquirida 
durante o jogo deverá, assim, servir como base ao surgimento de novas habilidades aplicáveis 
à resolução de problemas do mundo real. Este processo de aprendizagem tem por hipótese o 
fato de que o ser humano, por natureza, adquire conhecimentos mais facilmente quando 
busca, de forma espontânea e por instinto de descoberta, referências e associações entre as 
coisas que o cercam. Está claro que o estímulo, inerente aos jogos, funciona como elemento 
propulsor à formulação e teste de hipóteses, à elaboração de planos, à análise de resultados, 
ao refinamento de conceitos e à síntese de conhecimentos.  

 Os jogos têm, embutido em suas características mais intrínsecas, processos que 
envolvem simulações. Estas simulações podem ser de situações da vida real (um leãozinho 
quando adulto muito provavelmente usará estratégias de caça aprendidas na tenra infância 
quando brincava com seu irmãozinho) ou de situações virtuais (um garoto que brinca com um 
simulador vôo não necessariamente pilotará uma aeronave futuramente). Ambos os casos, 
porém, respeitadas as devidas distâncias cognitivas, envolvem a criação de modelos do 
mundo real com diversas variáveis que devem ser analisadas e gerenciadas dinamicamente. 
Esses modelos, simples ou complexos, servem de anteparo aos processos de decisão e 
àqueles de adequação abstrata, inerentes à aquisição natural de aptidões. Eles freqüentemente 
incorporam variáveis que exprimem congenialidade, diversidade e escolha, e os seus domínios 
de aplicabilidade têm as fronteiras continuamente alargadas via o envolvimento de novas 
aplicações e a conseqüente aquisição de experiências que modificam os valores destas, e de 
outras, variáveis dos modelos.  
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5.3. Jogos Educativos Assistidos por Computador 

Os jogos educativos, no ensino tradicional, são freqüentemente relegados à categoria de 
diversão, atividades de recreio que, contrariamente àquelas consideradas de estudo ou de 
trabalho sério, só são admitidas em contextos próprios e em certos períodos de tempo, 
desvinculadas dos processos de aquisição cognitiva. As pesquisas dos últimos cinqüenta anos 
sobre o uso do computador como instrumento auxiliar nesses processos trouxeram algumas 
expectativas sobre a individualização do ensino (adaptação às características individuais de 
cada aluno), a automação de estratégias pedagógicas, a variedade de exposição de conceitos 
e conhecimentos, a possibilidade de repetição exaustiva de exercícios e soluções visando à 
compreensão de conceitos e métodos, a economia em simulações laboratoriais, o incentivo à 
busca de informações em fontes suplementares, o aumento da motivação para o aprendizado 
etc. Em [NUNES 1997] está especificada uma série de características a favor do uso 
sistemas computacionais para o ensino, e em [LUCENA 1994] é apresentada uma 
interessante classificação para softwares educacionais. 

 Os sistemas computacionais destinados a atingir essas expectativas (ou, pelo menos, 
algumas delas) foram elaborados obedecendo a diversos padrões arquiteturais que variaram 
de acordo com o avanço tecnológico. Alguns desses sistemas têm sido utilizados com um 
certo grau de sucesso em processos reais de ensino/aprendizagem2, outros (a maioria) ficaram 
rapidamente obsoletos e inaplicáveis ou se estacionaram no estágio de protótipo.  As novas 
tecnologias de informação e comunicação (TIC), mais recentemente, trouxeram para esses 
sistemas uma conotação de aprendizagem colaborativa e distribuída transportando-os para 
ambientes hospedeiros específicos (conhecidos como plataformas educacionais) nos quais os 
aspectos de aprendizagem remota, síncrona e assíncrona, são potencializados. Esses sistemas 
têm sido, então, dotados de uma vasta gama de possibilidades de aprendizagem, desde a 
simples troca de mensagens, criação de fóruns ou listas dedicadas, exibição de filmes 
específicos, até processos mais complexos de edificação de conhecimentos via elaborações 
peer-to-peer de sistemas dedicados à execução de atividades cognitivas inerentes à 
aprendizagem em ativação. 

 Sob uma perspectiva pragmática, os jogos educativos computadorizados têm, como 
objetivo básico, a possibilidade de proporcionar a aquisição de conhecimentos e aptidões 
enquanto está entretendo o usuário. Eles devem, portanto, explorar a motivação a fim de 
incitar o usuário a adquirir novos conhecimentos e métodos visando à resolução de problemas. 
Eles devem, assim, trabalhar com representações espaciais coerentes, disponibilizar grandes 
quantidades de informações (via diversas formas: imagens, sons, filmes etc.), possibilitar 
visibilidade cognitiva dos resultados das ações do usuário, estimular a criatividade e 
diversidade de soluções apresentadas pelo usuário, exibir comportamento amigável e 
interativamente dinâmico, e, idealmente, explorar o uso da memória (visual, cinestésica, 
auditiva), a orientação espaço-temporal, a coordenação visiomotora ampla e fina, a acuidade 
áudio -visual, o raciocínio socrático, a elaboração de planos etc. 

                                                 
2 Não é nosso objetivo neste trabalho estudar os sistemas tutoriais apoiados por computador. Para uma pesquisa mais 
aprofundada sobre este assunto, indicamos [LIMA 1995] e [WENGER 1987]. 
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 A motivação é, talvez, a característica mais valorosa dos jogos eletrônicos para o 
processo de ensino/aprendizagem. Ela está freqüentemente associada aos desafios que os 
jogos colocam e são susceptíveis de desenvolver a curiosidade e estimular a descoberta. Este 
grande potencial de poder despertar de maneira natural o interesse do aluno aumenta a 
variedade de propósitos de uso de jogos dentro do contexto educacional. Como a motivação 
gera motivação, num processo incremental de autogeração espontânea, a utilização de jogos 
educativos assistidos por computador pode se tornar uma metodologia eficaz de 
aprendizagem significativa que empolgue os usuários dos jogos a buscarem, continuamente, a 
aquisição de novos conhecimentos a serem aplicados para a solução das etapas seguintes, 
favorecendo, por conseqüência, a elaboração ininterrupta de condutas cognitivas. 

 Os jogos educativos assistidos por computador podem, assim, ser uma arma contra o 
marasmo da educação tradicional ainda em vigor. Com efeito, as tecnologias das multimídias 
e suas diversificadas formas de lazer têm modificado a atividade de aprendizagem num 
enorme desafio para professores e pais. O videogame, o CD-ROM, a Internet, a televisão a 
cabo, os brinquedos eletrônicos estão cada dia mais atraentes, mais interessantes e mais 
presentes na vida da criança de hoje. Como inserir, sem aborrecer, desmotivar ou provocar 
perda de interesse, a aprendizagem formal? Está claro que é muito difícil competir com esses 
“artefatos” eletrônicos que estão consumindo cada vez mais o tempo de nossas crianças. A 
evolução do ensino clássico, por outro lado, continua lenta, sem atrativos e sem possibilidade 
de competir com os interesses lúdicos dos estudantes. Um relato real de experiência típica 
desta impossibilidade aconteceu com o estudante, digamos Edson, que aos 5 anos tentava, 
com a ajuda dos pais, aprender quais os países que têm fronteiras com a Suíça. A aquisição 
deste conhecimento específico foi um processo demorado e extenuante, apesar do recurso a 
mapas, de associações verbais para os nomes dos países, da associação dos países a eventos 
históricos e pessoais do aprendiz etc. No entanto, obter de Edson “o peso molecular e a 
massa atômica” de qualquer um dos 151 pockemons de seu jogo eletrônico era tarefa 
simples e de resolução trivial. Portanto, sem perder de vista a qualidade de ensino e 
adequação de conteúdos à realidade em permanente evolução, faz-se necessário buscar 
novas alternativas que incluam atrativos capazes de motivar o aprendiz com seus interesses e 
sua forma de viver. É neste contexto e sob este prisma de análise que surge a possibilidade da 
utilização de jogos educativos apoiados por computador, cuja virtude no porvir seja a de 
desacelerar o atual desinteresse dos alunos por aulas tradicionais e inertes, e que venha a 
servir como base para o despertar de empolgantes prazeres e interesses do aprendizado. 

 Assim sendo, está claro que os jogos educativos assistidos por computador podem 
ser uma poderosa ferramenta para a aquisição e consolidação de conhecimentos e aptidões, 
funcionando como um elemento motivante em processos de aquisições cognitivas. Podendo 
ser jogados de forma individual ou coletiva, eles favorecem a aquisição de diversos matizes de 
condutas cognitivas e habilidades funcionais, além de aspectos sociais relevantes, produzindo 
estímulos ao processo de raciocínio e resolução de problemas. Disto resulta que os jogos 
educativos assistidos por computador aumentam a chance de aprendizagem não apenas dos 
conceitos, conteúdos e habilidades neles imbuídas, mas também de soluções englobadas em 
ambientes da vida real que utilizem contextos análogos. Os ambientes de aprendizagem 
proporcionados por esses tipos de jogos, freqüentemente chamados de “micromundos”, 
fornecem, paralelamente, um mundo imaginário a ser explorado e um laboratório de idéias a 
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serem desenvolvidas, o que possui como resultante um processo de ensino/aprendizagem 
efetivo. Stahl esclarece que os jogos educativos são ambientes nos quais o aluno aprende 
através da descoberta e que estes ambientes de aprendizagem possuem um enfoque 
heurístico, não fornecendo o conteúdo diretamente ao aluno [STAHL 1991]. O que o aluno 
vai aprender, as respostas para alcançar o objetivo, não são pré-determinados. Os jogos 
educativos utilizam-se do cognitivismo, o aluno aprende através da busca, da descoberta e do 
raciocínio.  

5.4. Jogos Eletrônicos e Inteligência Artificial  

Em [CUNHA e GIRAFA 2001] é explicitado um excelente resumo, sobre o qual nos 
baseamos neste tópico, a respeito das técnicas de inteligência artificial que são atualmente 
aplicadas em jogos computadorizados. Segundo esse trabalho, podem-se categorizar as 
técnicas de inteligência artificial que têm sido aplicadas no desenvolvimento de jogos 
eletrônicos. As máquinas de estado finito, por exemplo, podem ser classificadas (assim 
como as máquinas de estado nebulosas) enquanto tecnologias de IA cujo enfoque principal é 
o uso de regras. Os atuais desenvolvedores de jogos eletrônicos têm utilizado bastante este 
tipo de tecnologia por causa da facilidade de implementação e de seu uso generalizado (o que 
proporciona uma experiência já acumulada) [WOODCOCK 2001]. Basicamente, uma 
máquina de estado finito possui um conjunto de estados (entre eles um estado especial 
chamado estado inicial), um conjunto de entradas, um conjunto de saídas e uma função para 
se fazer a transição de estados. Esta função de transição recebe as entradas e o estado atual e 
retorna um único (novo) estado e um conjunto de saídas. É comum se representar estas 
máquinas através de diagramas de transição, e de implementá-las via comandos case 
imbricados.  Recorre-se freqüentemente à hierarquização (chamada hierarchical fin ite state 
machine) destas máquinas a fim de se realizar modelagens mais complexas. A hierarquização 
permite que cada nó de uma hierarquia possa expandir uma nova hierarquia, e assim 
sucessivamente, até o último nível (expansão de uma máquina de estado finito). As máquinas 
de estado nebulosas são baseadas em cadeias de Markov, em que pesos (probabilidades) 
são associados aos estados e às transições de estado, e regras são estabelecidas para calcular 
pesos de estados futuros [KANTROVITZ 2001]. Um jogo interessante que utiliza máquinas 
de estado nebulosas é o Call to Power (http://www.calltopower.com). Este jogo de 
estratégia tem por objetivo fazer o jogador controlar civilizações, cujo perfil e traços 
característicos são modelados via máquinas de estado nebulosas. Há de se notar que o uso 
de máquinas de estados finitos favorece a geração de atores com comportamentos 
relativamente complexos, como mostrado no jogo Unreal (http://www.unreal.com), em que 
inimigos tomam uma série de decisões baseadas nas ações do jogador. 

 O uso de linguagens de script permite ao jogador criar seus próprios oponentes e/ou 
modificar o nível de IA dos personagens inimigos. A inteligência artificial extensível, outra 
técnica de IA categorizada, é freqüentemente apresentada ao usuário tanto em forma de 
scripts, semelhantes a linguagens como C e C++, como sob a forma de conjuntos de ordens 
que podem ser passadas ao elemento do jogo. Mais especificamente, os scripts se baseiam 
em chamadas de funções definidas no sistema interno de IA do jogo. Há de ser notado que a 
técnica de IA extensível permite que sejam feitas várias modificações no nível de IA dos 
personagens, mas ela não permite que o jogador possa modificar o sistema interno de IA do 
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jogo. Alguns jogos lançados nos últimos anos implementaram a técnica de IA extensível, 
baseando-se nos jogos Duke Nukem  em 3D (http://www.dukeworld.com) e Quake 
[WOODCOCK 2001]. As técnicas de busca, outra categorização contextual, têm no 
algoritmo A* (ou versões dele) o seu maior representante em jogos computadorizados. O A* 
é uma busca que utiliza uma função heurística, qual determina a qualidade de cada um dos 
estados possíveis (nós) através de uma estimativa do custo da melhor rota até o destino, 
passando pelo nó atual. Este custo determina a qualidade de um nó (quanto menor o custo, 
melhor a sua qualidade) e seu cálculo se baseia no uso da função heurística selecionada (a 
notar que uma função heurística ruim pode reduzir drasticamente a velocidade do algoritmo, 
ou fazer com que este produza rotas incorretas). Geralmente os desenvolvedores de jogos 
possuem um certo domínio sobre as técnicas de busca, direcionando seu foco para 
implementações em casos específicos, como pathfinding associado com análise de terreno 
(terrain analysis), situação freqüentemente encontrada em jogos de estratégia, como, por 
exemplo, Age of Empires II: the age of kings 
(http://www.ensemblestudios.com/aoeii/index.shtml). A análise de terreno identifica pontos em 
mapas que podem dificultar os movimentos, como, por exemplo, pontes ou travessias entre 
montanhas. 

 As técnicas de representação de vida artificial (A-life), assim como as redes neurais 
e algoritmos genéticos (esses últimos melhores detalhados em 5.14), são também técnicas 
categorizadas. Segundo estabelecido em [WOODCOCK 2001], as técnicas de 
representação de A-life fornecem formas flexíveis para a criação de comportamentos 
realísticos no jogo, posto que ela busca simular o comportamento de organismos vivos do 
mundo real através de uma variedade de métodos, tais como a representação de regras, 
algoritmos genéticos etc. Mais especificamente, ao invés de tentar representar uma grande 
variedade de comportamentos complexos, dividem-se esses comportamentos em partes 
menores, simulando comportamentos mais simples. Estas partes são, então, interligadas por 
uma forma de hierarquia de tomada de decisão, utilizada pelos elementos do jogo para 
determinar quais ações devem ser tomadas para satisfazer as necessidades desses elementos 
(assim, combinações e seqüências de comportamentos mais simples geram comportamentos 
complexos de forma automática, sem a necessidade da implementação direta destes). As 
técnicas de A-life são geralmente utilizadas em simuladores, embora já haja uma expansão 
para outros tipos de jogos (tal como as técnicas para coordenar agrupamentos e 
aglomerações, mais conhecidas como flocking). A técnica de flocking foi utilizada em 
diversos tipos de jogos computadorizados, desde os de primeira pessoa (p.ex., Unreal, em 
que as técnicas de flocking eram utilizadas para controlar o movimento conjunto de cardumes 
ou grupo de pássaros) até jogos de estratégia, como Age of Empires (para controlar 
formações de soldados). De uma forma geral, esse grupo de técnicas ao qual flocking 
pertence é normalmente conhecido por comportamentos emergentes. 

 A partir da próxima seção, desenvolveremos os aspectos teóricos das técnicas em 
que nos concentramos neste trabalho como ferramentas de suporte para jogos inteligentes. 
Iniciando com a lógica nebulosa e, posteriormente, passando a algoritmos genéticos. Após a 
revisão teórica desses assuntos e seus principais aspectos, passaremos à questão da aplicação 
dos mesmos no contexto de jogos. 
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5.5. Por que Lógica Nebulosa? 

 No mundo real usamos palavras como: muito, pouco, grande, pequeno, 
freqüentemente, raramente, etc. para descrever situações. Estas situações não são nitidamente 
definidas e não podem ser precisamente descritas. Por exemplo, as frases abaixo são de uso 
corrente em nossa linguagem, e apesar de transmitirem informações imprecisas elas são 
usadas em tomadas de decisões: 

• O adversário está muito perto desvie pela direita.  
• O jogador acertou muitas respostas aumente o grau de dificuldade das questões. 

 A descrição completa de um sistema real requer, em muitos casos, dados 
extremamente detalhados e precisos, indo muito além do que um ser humano poderia, 
simultaneamente, processar e entender. No entanto, freqüentemente executamos tarefas 
complexas que para serem descritas precisam destes termos imprecisos, os quais não podem 
ser modelados pela matemática tradicional de conjuntos. Podemos citar exemplos simples, 
que encontramos no nosso dia a dia: 

• Estacionar um carro. 
• Controlar uma carteira de investimentos.  

 A Lógica Nebulosa provou ser capaz de aproximar complexos sistemas não lineares, 
com poucas regras do tipo se-então-senão, e que usam termos imprecisos para modelar a 
realidade. Entre as vantagens de modelos nebulosos podemos citar: 

• Utilizam regras que conseguem expressar as imprecisões e aproximações dos métodos 
de decisões dos especialistas.  

• São mais fáceis de construir, entender, manter, testar. 
• Podem ser prototipados em menos tempo. 
• São mais robustos e conseguem trabalhar mesmo com falta de regras. 
• Acumulam evidências contra e a favor de proposições. 

 Por outro lado estes sistemas possuem desvantagens que ainda hoje impedem sua maior 
utilização. Exemplos de desvantagens são: 

• Embora sejam mais fáceis de construir e prototipar que sistemas convencionais, 
necessitam que sejam executadas mais simulações.  

• Não têm uma definição matemática precisa e nít ida, como os sistemas tradicionais. 

5.6. A História da Lógica Nebulosa 

O estudo da nebulosidade (fuzzyness) começou no final do século XIX [KOSKO 1997]. Um 
conceito é nebuloso, ou vago, quando ele é indeterminado, indefinido, ou seja, os seus limites são 
nebulosos, pouco definidos. 

 Embora conjuntos clássicos sejam a base de toda teoria matemática moderna, eles 
apresentam dificuldades quando aplicados a uma enorme classe de problemas do mundo real, 
entre os quais estão os problemas nebulosos. A utilidade da lógica e da teoria dos conjuntos para 
a modelagem de sistemas é inquestionável. Há, contudo, sistemas complexos, para os quais não 
é possível conseguir equações que os descrevam completamente, ou casos em que a dicotomia 
intrínseca da teoria dos conjuntos não consegue descrever perfeitamente a situação. 

 Considere o problema de definir o limite de um determinado conjunto. A definição deste 
limiar pode conduzir a paradoxos e a quebra da lei de Aristóteles conhecida como a lei da não 
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contradição. Esta lei afirma que a intercessão de um conjunto com seu complemento é o 
conjunto vazio ∅≡∩ AA . Ou seja, um elemento não pode pertencer a um conjunto e ao seu 
complemento ao mesmo tempo. O problema da definição do limiar leva ao paradoxo Sorites, 
atribuído ao dialético Eubulides de Mileto, que era um adversário de Aristóteles. O paradoxo se 
enuncia com os seguintes termos: Quando um monte de areia deixa de ser um monte de 
areia, caso retiremos um grão de areia de cada vez? 

 O estudo do problema da indefinição na lógica interessou pensadores importantes como 
Bertrand Russel que fez a seguinte afirmação: Toda lógica tradicional habitualmente assume 
que símbolos precisos estão sendo empregados. Portanto, não é aplicável à vida 
terrestre, mas somente para uma imaginária existência celestial. 

 Russel encontrou um outro paradoxo na teoria dos conjuntos, o paradoxo dos mentirosos 
de Creta. Este paradoxo, também conhecido desde a Antigüidade, pode ser enunciado da 
seguinte maneira: O poeta cretense diz que todos os cretenses mentem. Estará ele dizendo a 
verdade? Se ele mente, como todos, então ele diz a verdade. Se ele diz a verdade então ele está 
mentindo. Transferindo este paradoxo para os dias atuais e para a teoria dos conjuntos podemos 
indagar: o conjunto de todos os conjuntos que não são membros de si mesmo é um membro de si 
mesmo? Se ele não é, então ele é. Caso ele seja, então não é. Aqui temos que A e A  são 
possíveis e a lei da não contradição falha. Em 1923 Russel propôs que esta lei deveria ser 
relaxada para que os paradoxos e a indefinição das afirmações pudessem ser tratados 
[RUSSEL 1923]. 

 O matemático polonês Jan Lukasiewicz desenvolveu, em 1920, a primeira lógica 
multivalorada ou nebulosa [LUKASIEWICZ 1970]. Kaplan, Schott e outros matemáticos 
propuseram, na década de 50, as operações max e min para definir a álgebra dos conjuntos 
nebulosos [DUBOIS, PRADE e YAGER 1993].  

 O pesquisador que cunhou a expressão fuzzy logic, que traduziremos por lógica 
nebulosa, foi o professor Lofty Zadeh da Universidade da Califórnia que em 1965 publicou o 
artigo seminal "Fuzzy Sets" [ZADEH 1965]. Este artigo usou o termo fuzzy em lugar de vague, 
termo que era empregado usualmente na literatura técnica. Desde então, fuzzy tem sido o termo 
mais comumente empregado. O estudo da lógica multivalorada é anterior a esta época, mas o 
professor Zadeh, praticamente sozinho, trouxe novamente para o primeiro plano o estudo desta 
teoria. A lógica nebulosa estende a lógica convencional, incluindo o conceito de verdade parcial, 
permitindo valores entre o totalmente verdadeiro e o totalmente falso. Em 1973 ele formulou o 
que passou a ser chamado de princípio da incompatibilidade. 

 Na medida que a complexidade de um sistema aumenta, nossa habilidade para 
fazer afirmações precisas e que sejam significativas acerca deste sistema diminui até que 
um limiar é atingido além do qual precisão e significância (ou relevância) tornam-se 
quase que características mutuamente exclusivas. 

 O pesquisador Ebrahim H. Mamdami do Queen Mary College em Londres, no ano de 
1977, aplicou a lógica nebulosa para criar um sistema baseado em regras nebulosas com a 
finalidade de controlar uma máquina a vapor [MAMDANI 1977]. Este sistema pode ser 
considerado o início da engenharia nebulosa [KOSKO 1997].  
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5.7. Sistemas Nebulosos em Produtos Comerciais 

A lógica nebulosa é empregada em diversos produtos comerciais, de aspiradores de pó até 
altos fornos em siderúrgicas, de sistemas para auxiliar na escolha de tacos de golfe até 
sistemas para negociar ações em bolsa. Na área de jogos a lógica nebulosa tem sido 
empregada freqüentemente e à medida que a necessidade de criar agentes mais inteligentes e 
que sejam capazes de aprender foi crescendo, seu emprego foi se tornando mais comum. 

 Em 1976, a primeira aplicação comercial de lógica nebulosa foi desenvolvida pelas 
empresas Blue Circle Cement e SIRA na Dinamarca [YEN e LANGARI 1999]. O sistema 
controlava um forno de cimento incorporando o conhecimento de operadores experimentados 
para melhorar o desempenho do carvão siderúrgico por meio de uma moagem mais 
homogênea. Este sistema operou até 1982. 

 Um sistema emblemático é o que controla o metrô na cidade japonesa de Sendai. O 
sistema opera uma linha de 13,6 km com 16 estações e foi desenvolvido pela Hitachi. O 
governo japonês exigiu testes exaustivos que incluíram 300.000 simulações e 3000 rodadas 
no metrô vazio, antes de autorizar o funcionamento em 1987. Condutores humanos ainda 
controlam o sistema fora das horas de pico para manterem suas habilidades. Este sistema 
levou anos para ser colocado em funcionamento real devido a várias dúvidas sobre a eficácia 
e segurança dos sistemas nebulosos. 

 O sucesso da lógica nebulosa se espalhou pelo mundo e pela Europa e, em menor grau, 
pelos Estados Unidos, onde a lógica nebulosa tinha sido "inventada". A difícil aceitação da 
lógica nebulosa na Europa e nos Estados Unidos foi atribuída por Kosko a uma reação da mente 
ocidental aristotélica, acostumada a tudo classificar precisamente, à indefinição inerente aos 
sistemas nebulosos [KOSKO 1994]. Kosko afirma que: A lógica nebulosa começa onde a 
lógica ocidental termina. 

 Woodcock mantém em sua página na Internet uma lista de “jogos que utilizam técnicas 
interessantes de inteligência artificial” [WOODCOCK 2003]. Nesta página vários jogos são 
citados como fazendo uso de lógica nebulosa em suas várias formas. O jogo The Sims 
[ANDRADE et al. 2003] é descrito como tendo feito uso de máquinas de estado nebulosas. O 
jogo Civilization: Call to Power faz uso de regras nebulosas em sua definição da Inteligência 
Artificial e os usuários podem alterar e criar novas regras, modificando a forma como são 
estabelecidos os níveis de estratégia empregados pela própria IA. Um dos desenvolvedores da 
IA do jogo Close Combat 2 menciona o uso de um sistema nebuloso para analisar centenas de 
variáveis e chegar a probabilidade de um soldado executar determinada ação. O objetivo é 
tornar cada soldado uma entidade viva na tela. 

5.8. Conjuntos Clássicos 

Na lógica tradicional Aristotélica os objetos são classificados em categorias muito bem 
definidas; um objeto pertence a uma categoria ou não; uma figura geométrica ou é um quadrado 
ou não; um animal é selvagem ou não. No mundo idealizado, esta separação em categorias 
ideais pode servir para classificar objetos e seres, no entanto no mundo real ela falha em um 
grande número de situações. Como definir exatamente quem é alto, ou quando uma temperatura 
está muito quente? 



 

XIV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação –NCE – IM / UFRJ 2003 

 

104 

 Usaremos os termos conjuntos clássicos ou nítidos (crisp) para nos referirmos aos 
conjuntos definidos a partir das operações da lógica booleana. Um conjunto clássico, ou 
nitidamente definido, A é uma coleção de elementos ou objetos x existentes em um universo de 
discurso X (A ⊂ X). Cada elemento do universo pode pertencer ao conjunto A (x ∈ A ) ou não (x 
∉ A). 

 Um conjunto clássico pode ser descrito de diversas maneiras. Os diagramas de Venn, 
que mostram graficamente os elementos que pertencem a um determinado conjunto, são 
alternativas muito comuns. Podemos, também, listar os elementos que pertencem ao conjunto, 
descrever analiticamente estes elementos ou usar uma função que ao assumir o valor 1 indica 
que o elemento pertence ao conjunto. Para indicar que o elemento não pertence pode-se usar o 
valor 0. Por exemplo: 

}20|{20

},,{

<ℜ∈=
=

xxquemenoresnúmeros
maçãlaranjafrutas Κ

 

 Caso exista uma função que defina se um elemento pertence ou não ao conjunto, esta 
função costuma ser chamada de função característica ou de inclusão. Um conjunto clássico 
introduz um limiar que especifica quando um elemento deixa de participar de um conjunto. Por 
exemplo, podemos considerar que altos são todos os seres humanos cuja altura seja maior ou 
igual a 1,80 m (Figura 5.1). Uma dificuldade que surge é como escolher este limiar, o qual deve 
ser exato? Esta dificuldade leva ao já mencionado paradoxo de Sorites. 

Figura 5.1. Conjunto dos seres humanos com altura maior que 1,80 m 

 As operações mais comuns aplicadas em conjuntos clássicos são: União (A ∪ B), 
Interseção (A ∩ B) e Complemento ( A ), cujas definições são as seguintes: 

}|{
}|{
}|{

XxeAxxA
BxeAxxBA
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 Estas operações possuem algumas propriedades importantes, que também são válidas 
quando se estudam os conjuntos nebulosos. Para ilustrar, podemos citar como exemplo a 
propriedade da comutatividade que garante que as operações de união e interseção podem ser 
aplicadas em qualquer ordem, ou seja, A ∪ B = B ∪ A e A ∩ B = B ∩ A. No entanto, como 
iremos ver mais adiante, duas importantes propriedades falham quando aplicadas aos conjuntos 
nebulosos.  

altura 

µ 

1,80 0 

1,0 
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5.9. Conjuntos Nebulosos 

Em conjuntos nítidos, a transição entre um elemento pertencer a um conjunto ou não ocorre 
abruptamente, isto é, um elemento pertence ou não a um conjunto e ponto final. Para conjuntos 
nebulosos, esta transição ocorre de forma gradual e as funções de inclusão podem ter 
definições diferentes. As fronteiras entre os conjuntos não são nitidamente definidas e um 
elemento pode pertencer com um certo grau a um conjunto. Este grau pode variar entre zero e 
um, o que significa que a lógica nebulosa aceita que um fato seja parcialmente verdadeiro. 

 Da mesma maneira que um conjunto clássico ou nítido, um conjunto nebuloso também 
pode ser definido pela sua função de inclusão (µ(.) ∈ [0,1]). Como os valores para a função de 
inclusão podem variar entre  0 e 1, inclusive, isto significa que um elemento pode ser membro 
apenas parcialmente de um conjunto. Vamos considerar o exemplo do conjunto das pessoas 
altas. A função de inclusão no conjunto nebuloso de indivíduos altos pode, por exemplo, ter a 
forma mostrada na Figura 5.2 . Neste caso, uma pessoa com altura 1,80 m pertence ao conjunto 
dos altos com grau de inclusão de 0,5 e a que tem 1,90 m pertence ao conjunto com grau 1,0. 
Este tipo de definição permite interpretar a inclusão em um conjunto como significando que 
alguns elementos do conjunto são mais representativos da idéia geral do conjunto do que outros. 
Por exemplo, no caso do conjunto das pessoas altas uma pessoa de altura maior ou igual a 1,80 
m é mais representativa do conceito de pessoa alta do que uma pessoa de 1,65 m. 

 Funções de inclusão são ferramentas matemáticas simples para indicar a participação 
em um determinado conjunto e para modelar o significado dos rótulos associados aos conjuntos 
como, por exemplo, pessoas altas. Uma questão importante que aparece neste instante é: como 
definir as funções de inclusão? Elas podem representar a maneira subjetiva pela qual um 
indivíduo, ou organização, entende uma determinada classe de objetos ou pessoas. Funções de 
inclusão podem ser obtidas de diversas maneiras. Podem ser criadas a partir das percepções 
dos especialistas sobre um determinado assunto, por exemplo. Outra maneira é obtê-las a partir 
de medidas estatísticas. Estas funções podem ser alteradas por resultados obtidos durante os 
testes do sistema no qual a lógica nebulosa foi empregada. 

 É importante ressaltar que funções de inclusão não estão relacionadas com 
probabilidades. Deste modo, se uma pessoa tem uma altura igual a 1,8 m ela pertence ao 
conjunto das pessoas altas com grau 0,5, de acordo com a nossa definição. Isto não significa que 
a probabilidade de encontrar um indivíduo, no universo das pessoas, com altura 1,8 m seja igual a 
0,5. 

altura 

0,25 

1.0 

µ 

1,85 1,9 1,7 

altos altura média 

Figura 5.2. Funções de inclusão em conjuntos nebulosos 

0,75 
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 Com esta definição, um elemento pode ser membro parcial de mais de um conjunto. 
Dependendo do grau de inclusão nos conjuntos é possível concluir a qual conjunto o elemento 
está mais fortemente ligado. Por exemplo, considere a Figura 5.2 que mostra as definições de 
dois conjuntos: conjunto de pessoas com altura média e pessoas altas. Uma pessoa com altura 
1,85 m pertence ao conjunto das pessoas altas com grau igual a 0,75 e ao das pessoas com 
altura média com grau 0,25.  

5.10. Representando Conjuntos Nebulosos 

Na literatura existem diferentes maneiras de representar um conjunto nebuloso. Este pode ser 
denotado como um conjunto ordenado de pares, sendo que o primeiro elemento do par é o 
elemento do conjunto propriamente dito e, o segundo, o grau de inclusão do mesmo no conjunto. 
Consideremos, então, uma coleção de objetos indicados genericamente por X. Um conjunto 
nebuloso A em X pode ser descrito como um conjunto de pares ordenados, 

}|))(,{( XxxxA A ∈= µ , onde )(xAµ  é o grau de inclusão do elemento x no conjunto A. Para 
simplificar a notação, normalmente não se lista os elementos com grau de inclusão igual a zero. 

 Um conjunto nebuloso A também pode ser descrito diretamente por sua função de 
inclusão, como já mostrado. Diferentes funções são usualmente empregadas, algumas delas 
também usadas em conjuntos clássicos com a mesma semântica. Isto serve para ilustrar o fato 
de que conjuntos nebulosos formam um sistema mais geral. Exemplos de funções mais 
comumente encontradas na definição de conjuntos nebulosos são: singular, triangular, trapezoidal, 
sigmoidal e gaussiana.  

5.11. Operações com Conjuntos Nebulosos 

As operações com conjuntos nebulosos são definidas em termos das funções de inclusão. 
Zadeh, em 1965, apresentou uma proposta de funções para definir as operações básicas de 
conjuntos nebulosos [ZADEH 1965]. A função de inclusão da união dos conjuntos A e B (U = A 
∪ B) é definida, segundo Zadeh, como µU(x) = max(µA(x),µB(x)), x ∈ X. A interseção entre os 
conjuntos A e B (I = A ∩ B) foi definida, por Zadeh, como µI(x) = min(µA(x),µB(x)), x ∈ X. Por 
fim, temos a função de inclusão do complemento, cuja definição é µC(x) = 1,0 - µA(x), x ∈ X. 
Estas fórmulas são equivalentes às operações clássicas quando o conjunto [0,1] é reduzido para 
{0,1}. Diversos pesquisadores definiram outras operações para interseção e união [DUBOIS, 
PRADE e YAGER 1993]. 

Figura 5.3. Altos ∩∩ não altos 

1.0 

altura 

µ 

1,8 1,9 1,7 

altos não altos 

altos ∩ não altos 



 

XIV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação –NCE – IM / UFRJ 2003 

 

107 

Como foi mencionado antes, as operações básicas apresentam diversas propriedades 
interessantes. No entanto, duas importantes propriedades dos conjuntos não se aplicam aos 
conjuntos nebulosos. São elas a Lei da Não Contradição (A ∩ A } = ∅ ) e a Lei da Exclusão do 
Meio (A ∪ A  = X). A Lei de Não Contradição estabelece que não é possível a um elemento 
pertencer ao mesmo tempo a um conjunto e ao seu complemento. Isto é, os limites entre os 
conjuntos são definidos muito nitidamente. Esta lei estabelece, por exemplo, que alguém não 
pode ser alto e não alto ao mesmo tempo. Nas palavras de Aristóteles: É impossível que o 
mesmo atributo pertença e não pertença ao mesmo sujeito, simultaneamente e sob a 
mesma relação...Não é possível, com efeito, conceber nunca que a mesma coisa seja e 
não seja [ARISTÓTELES 1969]. A Figura 5.3 mostra que a interseção dos conjuntos das 
pessoas altas (µaltos(altura)) e não altas (1-µaltos(altura))não é vazio. Portanto, uma pessoa com 
altura 1,8 m é alta e não alta com grau de inclusão 0,5 nos dois conjuntos.  

5.12. Sistemas Nebulosos 

Um sistema nebuloso é baseado em regras do tipo: se a é A então b é B, onde A e B são termos 
cuja semântica é definida por meio de conjuntos nebulosos. Nesta regra, a parte a é A 
normalmente é chamada de antecedente ou premissa, enquanto que b é B é chamada de 
conseqüente ou conclusão. Regras podem ter vários antecedentes conectados pelos operadores 
lógicos e / ou.  Por exemplo, podemos ter a seguinte regra: se a é A e b é B então d é D. Estas 
formas são similares às empregadas na lógica clássica. No caso da lógica tradicional, o 
conseqüente somente se verifica, ou é inferido, quando a afirmação sobre os antecedentes for 
verdadeira. Por exemplo, considere a regra se x é um ser humano então x é mortal, ou de uma 
forma mais elegante: todos os seres humanos são mortais. Sabemos que Sócrates é um ser 
humano, portanto podemos concluir que Sócrates é mortal. 

 A situação muda quando estamos tratando com conceitos nebulosos. Neste caso, 
antecedentes podem assumir qualquer valor entre inteiramente falso e inteiramente verdadeiro. 
O resultado da avaliação dos antecedentes é feito de acordo com uma operação conveniente 
como, por exemplo, as operações definidas por Zadeh. Por exemplo, considere a regra, se a é A 
e b é B então d é D, definida acima. Caso tenhamos µA(a) = 0,7 e 3,0)( =bBµ  teríamos como 
resultado da avaliação dos antecedentes µA(a) ∩ µB(b) = min(0,7; 0,3) = 0,3. Este resultado 
pode ser interpretado de diversas maneiras. Ele corresponde ao grau de pertinência que o 
conseqüente tem em relação ao conjunto de saída D, o grau de verdade da resposta. Uma outra 
interpretação é que esta resposta é o grau de força com que a regra contribuirá para a solução 
final processo de inferência. 

 Há várias formas de encarar um sistema nebuloso e, portanto, diferentes modelos 
podem ser escolhidos. Iremos mostrar, nesta seção, a forma conhecida como modelo de 
Mamdani. O primeiro passo da resolução é chamado de nebulização (fuzzification) dos dados 
de entrada. Neste passo todos os valores de entrada são avaliados dentro dos conjuntos que 
compõem as respectivas variáveis, como está ilustrado para a altura 1,85 m na Figura 5.2.  

 Após este passo, todos os antecedentes das regras do sistema são avaliados para inferir 
o grau de verdade dos conseqüentes. Observe que estas avaliações são independentes, e, 
portanto podem ser feitas em paralelo. Eventualmente, pode ocorrer que mais de uma regra 
aponte o para o mesmo conseqüente ou conjunto de saída. Neste caso podemos assumir que a 
regra que irá contribuir para a saída é aquela com o maior grau de pertinência no cálculo dos 
antecedentes, ou seja, a regra que faz uma afirmação com maior grau de verdade. Outra 
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solução é considerar que cada regra está contribuindo para reforçar uma determinada resposta 
e, portanto iremos agregá-las de alguma forma. 

 Agora aparece o problema de como produzir este conseqüente. Dois métodos podem 
ser aplicados: o método do corte (clipping) e o método da redução de escala (scaling). Ambos 
os métodos cortam do conjunto de saída uma parte proporcional ao grau obtido nas avaliações 
dos antecedentes, ou seja, quanto menor for o grau de verdade dos antecedentes menor será a 
força do conseqüente. No método do corte a parte superior do conjunto de saída que está acima 
do grau de verdade dos antecedentes é cortada. No segundo método da redução de escala a 
função de saída sofre gradação proporcional ao grau de verdade. Considere como exemplo a 
regra já mostrada acima se a é A e b é B então d é D. Para esta regra obtivemos como 
resultado da avaliação dos antecedentes o valor 0.3. A Figura 5.4 mostra como seria modificado 
o conjunto D de forma a refletir este grau de verdade. Estamos assumindo que o conjunto D é 
representado por uma função triangular. A saída total é o resultado da agregação de todos os 
conjuntos de resposta obtidos durante a avaliação das regras. Esta agregação pode ser calculada 
a partir da União de todos os conjuntos resultantes. 

 Após o processo de inferência, é preciso traduzir estas respostas para valores de saída 
que possam ser aproveitados. Tal operação é chamada de desnebulização (defuzzification). Por 
exemplo, caso a resposta seja a quantidade de graus que o volante de um veículo deve girar, 
devemos transformar respostas do tipo girar muito para direita (grau 0,8) e girar pouco para 
direita (grau 0,2) em um ângulo de giro que possa ser entendido pelo motorista ou pelo sistema 
de controle automático. Uma das formas mais empregadas para desnebulizar respostas é o 
centro de gravidade (CDG). Este método calcula a média ponderada de um conjunto nebuloso. 
Considere o conjunto S resultante da união de todas as respostas, cuja função de inclusão é dada 
por µS(y). A fórmula do CDG, para um y discreto, pode ser expressa pela fórmula: 
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5.13. Exemplo 

Um exemplo muito famoso de sistema nebuloso é o de estacionar um caminhão [KOSKO 
1992]. O caminhão está, inicialmente, numa posição qualquer do plano e com um ângulo em 
relação ao eixo horizontal. A cada passo, ele se movimenta com velocidade constante r, e o 
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Figura 5.4. Métodos de inferência nebulosa 
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sistema deve determinar o ângulo que deve girar. No final de uma determinada quantidade de 
passos, ele deverá estar estacionado na vaga. 

 A Figura 5.5 mostra o caminhão que está sendo simulado e a área de estacionamento. 
As três variáveis ö  , x  e y determinam exatamente sua posição. ö  especifica o ângulo com a 
horizontal. O par (x,y) especifica a posição do meio da traseira na área de estacionamento. 

 O objetivo do simulador deve ser fazer o caminhão chegar no ponto de 
estacionamento com um certo ângulo (ö

f = 90º) e alinhar a posição (x,y) do caminhão com a 

posição final desejada (x
f
, y

f
). Consideramos que somente se anda para trás. 

 Em cada etapa da simulação, o controlador deve produzir o ângulo è que leva o 
caminhão para a posição final a partir de qualquer posição inicial e qualquer ângulo na área de 
estacionamento. Assumimos que existe espaço suficiente entre o caminhão e o ponto de 
chegada de modo que a coordenada y possa ser ignorada. A variáveis podem assumir valores 
nos seguintes intervalos: 

0 <= x <= 100 
-90º <= ö <= 270º 

-30º < è < 30º 

 Valores positivos de è representam rotações da direção no sentido horário, e 
negativos, no sentido anti-horário. Caso o caminhão tenha se movido para trás da posição (x, 
y) para (x’, y’) em uma iteração, podemos descrever este movimento pelas seguintes 
equações: 

ö' = ö   +  è 
x' = x + r cos (ö') 
y’= y + r sen (ö') 

  

 Estas equações indicam o seguinte comportamento: a cada iteração, forneço os 
valores x  e ö (entrada) e, como resultado, obtenho è (saída). A partir deste valor obtenho o 
próximo estado do sistema. Nestas equações, r corresponde à distância fixa que o caminhão 
anda em todos os movimentos para trás, em cada passo da simulação. 



 

XIV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação –NCE – IM / UFRJ 2003 

 

110 

 
Figura 5.5. Representação do caminhão 

 Neste caso temos, portanto, duas variáveis nebulosas de entrada (o ângulo ö e a 
posição x) e uma de saída (o ângulo è). Podemos dividir essas variáveis nos seguintes 
conjuntos nebulosos: 

• Ângulo ö : RB (direita embaixo), RU (direita em cima) RV (direita vertical), V (vertical), 
LV (esquerda vertical), LU (esquerda em cima) e LB (esquerda embaixo). 

• Posição x: LE (esquerda), LC (esquerda central), CE (centro), RC (direita central) e RI 
(direita). 

• Ângulo è : NB (muito negativo), NM (meio negativo), NS (pouco negativo), ZE (zero), 
PS (pouco positivo), PM (meio positivo), PB (muito positivo). 

 Vale a pena notar que os nomes dos conjuntos são, em sua maioria, extremamente 
imprecisos, o que é uma característica dos sistemas nebulosos e, como foi dito, uma de suas 
forças. A figura 5.6 a seguir ilustra uma possível definição das funções de pertinência de cada 
um desses conjuntos [KOSKO 1992]: 
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Figura 5.6. Representação dos conjuntos 

 Pode-se verificar que apenas funções simples (triângulo e trapézio) são utilizadas, o 
que, neste caso, não implica qualquer perda para o problema. Na tabela 5.1 a seguir, vemos a 
representação matricial das regras do sistema: 

Tabela 5.1. Conjunto de regras 

 LE LC CE RC RI 
RB PS PM PM PB PB 
RU NS PS PM PB PB 
RV NM NS PS PM PB 
VE NM NM ZE PM PM 
LV NB NM NS PS PM 
LU NB NB NM NS PS 
LB NB NB NM NM NS 

 As linhas representam os valores da variável ângulo ö e, as colunas, da posição x. O 
cruzamento das duas nos dá o conseqüente, formando a regra. Por exemplo, o cruzamento da 
segunda linha (RU) com a quarta coluna (RC) nos dá a regra nebulosa se ö é direita em 
cima e x é direita central então è é muito positivo. Sendo assim, temos todas as regras 
representadas de forma compacta e simples nessa matriz. 

 A cada passo do sistema, portanto, entramos com os valores de entrada e obtemos 
seus respectivos graus de pertinência em cada conjunto. A seguir, avalia-se as regras, 
obtendo-se a saída que, após ser desnebulizada, nos dá um número real para o ângulo è que 
o caminhão deve girar. 
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5.14. Algoritmos Genéticos 

Há uma enorme classe de problemas importantes para os quais não se conhecem soluções 
rápidas e eficientes. Nestes problemas o espaço de soluções é enorme e o tempo de busca da 
solução ótima é absurdamente grande, impraticável. Para estes tipos de problemas, os 
algoritmos genéticos (AGs) são ferramentas que permitem que se encontre soluções 
satisfatórias, dentro do contexto do problema. Eles foram primeiro propostos por John 
Holland na Universidade de Michigan em 1975 [HOLLAND 1975]. AGs são métodos 
estocásticos de otimização de natureza empírica. AGs são aplicáveis em problemas de 
otimização discretos e contínuos, são menos suscetíveis de caírem em mínimos locais e 
podem facilmente ser implementados em máquinas paralelas, melhorando ainda mais o seu 
desempenho. 

 A metáfora por trás dos algoritmos genéticos é o princípio da seleção natural 
proposto por Darwin antes mesmo da descoberta dos mecanismos genéticos. AGs usam um 
vocabulário emprestado da genética. A idéia inicial é tratar cada possível solução do 
problema como um indivíduo. Tais indivíduos são codificados por meio de um código binário 
chamado de cromossomo, ou código genético. É possível usar outras formas de codificação 
para representar os cromossomos tais como números inteiros, reais ou mesmo estruturas. 
Associado a cada indivíduo i existe um valor de aptidão (fitness) calculado de acordo com 
uma função de avaliação f(i). Quanto mais perto da solução ótima estiver o indivíduo, melhor 
será a sua aptidão. Os AGs geralmente mantêm uma razoável população de indivíduos para 
criar diversidade genética com o intuito de obter soluções sempre melhor adaptadas ao 
problema. Da mesma forma que na natureza as gerações vão se sucedendo no tempo e a 
tendência é que à medida que os mecanismos de seleção natural trabalhem sobre estas 
populações sejam obtidos indivíduos mais próximos do ótimo procurado. A população inicial 
normalmente é criada de forma aleatória. A cada geração, operadores genéticos são 
aplicados na população de forma a criar uma nova geração de candidatos. O processo se 
estende por várias gerações e pode terminar porque um número máximo de iterações foi 
atingido ou uma solução com valor de aptidão aceitável foi obtida.  

 O operador genético mais comum é o cruzamento, que simula a reprodução sexuada 
das espécies. A idéia básica é selecionar dois indivíduos da geração atual e cruzar, de alguma 
maneira, o código genético de ambos, criando dois novos indivíduos para a geração seguinte, 
que, espera-se, possam reter as melhores características da geração anterior. Cruzamento é 
aplicado aos pais selecionados com uma probabilidade igual a uma taxa de cruzamento. 
Cruzamento em um ponto é a forma mais comum deste operador. Nela, um ponto no código 
genético é selecionado aleatoriamente e os cromossomos dos pais são misturados a partir 
deste ponto. Considere dois pais cujos cromossomos são 11001010 e 10100111. Supondo 
que o ponto de cruzamento seja o terceiro bit da direita para a esquerda, os filhos gerados 
serão 11001111 e 10100010. No cruzamento em dois pontos, são escolhidos dois pontos e 
os genes entre eles são trocados, formando os dois descendentes.  

 O cruzamento explora a diversidade genética, isto é, as soluções presentes nos genes 
da população existente. No entanto, se a solução pretendida não estiver contida nos genes da 
população, o algoritmo não é capaz de produzir uma solução aceitável. Para resolver este 
problema usa-se o operador de mutação capaz de modificar os genes atuais gerando outros 
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novos. Na mutação, os genes dos indivíduos são negados de acordo com uma probabilidade 
chamada de taxa de mutação. A mutação evita que a população entre em estagnação ou 
convirja para uma solução local. A taxa de mutação geralmente é muito baixa de modo que 
bons indivíduos não sejam perdidos. Como exemplo assuma que um indivíduo tem os 
seguintes genes 00110110, durante o sorteio o bit menos significativo foi indicado para troca 
então o novo indivíduo será 00110111.  

 Para participar do processo de geração dos novos indivíduos, um processo de 
seleção deve ser realizado. Esta é semelhante ao processo de sobrevivência dos mais aptos 
na seleção natural. Usualmente, a seleção é baseada em uma probabilidade proporcional ao 
seu valor de aptidão. A forma mais comum de cálculo é o chamado método da roleta onde a 
chance pi de um indivíduo i ser selecionado é igual a: 

∑
=

= n

k

i

kf

if
p

1

)(

)(  

 As implementações destes operadores genéticos variam consideravelmente e existem 
muitas variações. Uma operação usualmente empregada é o chamado elitismo, que mantém 
uma percentagem dos melhores indivíduos quando os novos são gerados. O algoritmo 5.1 
descreve, de maneira simplificada, a forma básica dos AGs: 

Algoritmo 5.1. Algoritmos Genéticos 
gerar população inicial com tamanho p 
para geração de 1 até max_geração faça 
 para i de 1 até total_indivíduos faça 
 avaliar indivíduo i 
 fim para 
 enquanto população for menor que p 

selecionar dois indivíduos da população com 
probabilidades proporcionais aos seus valores de 
aptidão 
aplicar cruzamento 
aplicar mutação 

 fim enquanto 
fim para 

 Outra forma de algoritmos deste tipo são os algoritmos coevolucionários, cuja idéia 
básica é que duas ou mais populações tendem a encontrar uma solução melhor quando 
competem ou cooperam entre si.  Vários trabalhos publicados mostram que eles podem ser 
utilizados com sucesso em diversas áreas entre elas estão os jogos [REYNOLDS 1994, 
DEMASI 2002a, 2002b]. Os algoritmos coevolucionários geralmente são definidos por suas 
funções de aptidão dependente da interação entre um indivíduo e os demais.  

 Para ilustrar o uso de algoritmos genéticos, considere o problema de encontrar o 
máximo de uma função em um intervalo. Suponha, então, a função: 

)10()( xsenxxf ⋅⋅= π  
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no intervalo [-1,2]. Este problema serve apenas como exemplo já que métodos analíticos 
podem ser empregados para resolvê-lo com relativa facilidade. 

 Para encontrar a solução por meio de algoritmos genéticos, a primeira etapa é achar 
uma representação para os valores de x que permitam o emprego dos operadores genéticos. 
Caso empreguemos um código binário de 64 bits para representar os números no intervalo [-
1,2], teríamos um espaço de busca com 264 possibilidades. Isto significa que o intervalo foi 
dividido em 264 pontos, e esta será a precisão de nosso resultado. Cada indivíduo, portanto, 
representará uma fração (1/264) do espaço de busca do problema, codificado como uma 
cadeia de 64 bits. Forma-se uma população com n indivíduos, e itera-se o algoritmo genético 
por k gerações até um limite máximo de gerações. Cada nova geração é formada a partir da 
anterior através dos operadores já descritos, e a primeira geração pode ser gerada toda 
aleatoriamente. 

5.15. Visão Geral de Jogos Inteligentes 

O uso de métodos de inteligência artificial em jogos é algo relativamente antigo e algumas 
técnicas tradicionais vêm sendo utilizadas há bastante tempo para a criação da inteligência nos 
mesmos. Na maioria dos casos, todavia, a maior parcela do tempo e do esforço da produção 
é gasta com a parte gráfica e visual, como já observara Rouse, em 1998, a respeito da ânsia 
dos desenvolvedores de criar ambientes em 3D e aproveitar toda a tecnologia para a criação 
gráfica [ROUSE 1998]. 

 Essa tendência, felizmente, já se vem revertendo, como observara Woodcock em 
2001 num artigo para a Game Developer Magazine, tradicional revista de desenvolvimento 
de jogos [WOODCOCK 2001]. Ainda assim, muitos desenvolvedores preferem usar 
implementações diretas (geralmente simples) e pouco trabalhadas de métodos convencionais 
bastante conhecidos, ao invés de se preocupar em criar algo que realmente desafie o jogador 
de alguma forma. Como observa Tozour, freqüentemente a inteligência de um jogo é deixada 
para a última hora, feita quase que no improviso, embora também afirme que, ultimamente, 
muitos têm começado, finalmente, a levar esse aspecto a sério [TOZOUR 2002]. 

 Falar a respeito de técnicas de inteligência aplicadas em jogos pode ser uma tarefa 
árdua. Grande parte disso se deve ao fato de a maioria da pesquisa específica deste assunto 
ser segredo industrial, já que o grosso do que é feito se concentra na área comercial. 
Podemos, ainda assim, afirmar que métodos clássicos são amplamente utilizados nos mais 
diversos gêneros de jogos, quer observando bem o comportamento dos agentes e deduzindo 
sua forma de se comportar, quer através dos (ainda poucos) artigos e livros publicados na 
área [LAMOTHE 1999, DELOURA 2000, RABIN 2002]. Sem contar que há quem 
considere que esses métodos mais convencionais são os que, até hoje, dão os melhores 
resultados [TOZOUR 2002], o que não deixa de ser válido. Já fizemos uma breve passagem 
a respeito de técnicas de inteligência artificial empregadas em jogos em 5.4, e retomamos o 
assunto agora, visto que já foram desenvolvidos os conteúdos necessários para a 
compreensão das técnicas que exploraremos daqui para frente, como lógica nebulosa e 
algoritmos genéticos.  
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 Infelizmente, contudo, poucos são os jogos que têm seu sucesso (comercialmente 
falando) oriundo de uma elaborada inteligência artificial. As exceções, em geral, costumam 
estar nos gêneros de estratégia e simuladores. 

 Ainda que seja apenas especulação, não deixa de ser uma possibilidade a ser levada 
em conta o fato de a explosão do uso da Internet poder ter produzido, entre os 
desenvolvedores, a falsa impressão de que criar uma boa inteligência deixou de ser 
importante. Afinal, muitos jogadores estão ávidos por jogar em rede contra seus amigos ou 
até mesmo pessoas desconhecidas do outro lado do mundo. 

 Isso seria, no final das contas, uma conclusão precipitada e equivocada. Se, por um 
lado, seres humanos certamente propiciam um nível de desafio muito maior do que qualquer 
agente (o que deve continuar acontecendo por um bom tempo), por outro, há sempre a 
necessidade de se controlar personagens que não são jogados por uma pessoa. Universos 
virtuais complexos tendem a necessitar muito desse tipo de agente, já que nem sempre a 
quantidade de jogadores é suficiente para controlar todos os seres presentes naquele mundo, 
ou mesmo para papéis os quais não sejam do gosto  de ninguém representar, ou por não 
serem atrativos, excessivamente estáticos, pouco desafiadores, ou por outro motivo qualquer. 
Além disso, pode acontecer de não haver a possibilidade (ou vontade) de se jogar com (ou 
contra) outras pessoas. Ou, em último caso, é sempre desejável ter um sparring para treinar 
antes de se expor num jogo contra os amigos para não fazer feio. Uma outra aplicação mais 
louvável da inteligência em jogos seria, justamente, a supervisão ou mesmo o direcionamento 
dentro do contexto do mundo para os jogadores, como uma forma de orientação de 
aprendizado.  

 Independentemente, portanto, das motivações e dos objetivos, não vai deixar de ser 
interessante ter agentes controlados pelo computador, mesmo com a febre de jogos de vários 
jogadores simultaneamente, ou em qualquer outro tipo de contexto. 

 Dentro desses requisitos, o desenvolvimento de métodos de inteligência cada vez mais 
flexíveis e, acima de tudo, críveis, do ponto de vista do jogador, para criar agentes que se 
comportem de forma bastante atrativa e mesmo realística, passa a ser um grande desafio a ser 
superado. Além disso, proporcionar ambientes controlados por inteligências refinadas e 
elegantes pode ser um enorme passo para aproximar determinados conteúdos a serem 
apresentados ao jogador e, não só a representação gráfica atraente do jogo passa a ser 
importante para seu sucesso como, também, a maneira como essa informação é processada, 
apresentada e manipulada pelo programa e seus agentes. 

 Desenvolver, portanto, métodos e estratégias de inteligência para os agentes e a 
manipulação do mundo virtual de jogo, adquire uma importância muito grande dentro do 
contexto que apresentamos neste trabalho, assim como se mostra como um grande desafio a 
ser vencido pelos pesquisadores e desenvolvedores da área de jogos e de inteligência 
artificial.  

5.16. Estado da Arte 

É muito difícil descrever com precisão o estado da arte de inteligência em jogos, uma vez que 
se fala muito a respeito, mas pouco se vê. O problema do segredo industrial atrapalha, e 
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muito, esse tipo de consideração. A ainda pequena quantidade de conferências específicas 
sobre o assunto não é o suficiente para que se possa ter um conjunto bem definido acerca 
daquilo que de mais avançado está se fazendo no setor.  

 Desconsiderando as técnicas mais tradicionais e comuns de inteligência artificial, nota-
se uma crescente preocupação da indústria com relação ao aprendizado dos agentes, o que 
vem se tornando algo cada vez mais freqüente em conferências e mesmo em fóruns de 
discussão, pelo mundo. Como observa Rabin, os próprios desenvolvedores consideram o 
aprendizado como a nova estrela dos jogos [RABIN 2002]. O número de trabalhos 
presentes nos livros especializados a esse respeito realmente parece dar crédito à teoria de 
Rabin. Começam a aparecer artigos a respeito de redes neurais, lógica nebulosa e algoritmos 
genéticos, os quais até alguns anos atrás pareciam simplesmente ser ignorados da comunidade 
de desenvolvimento de jogos. 

 Em recente matéria para a BBC, Ward descreve que, entre muitos desenvolvedores, 
a grande coqueluche do momento é a criação de ambientes completamente interativos, nos 
quais o mundo possa se adaptar a qualquer ação desempenhada pelo jogador. Dessa forma, 
não haveria restrições a respeito da interação de personagens com o ambiente, desde que 
este pudesse adaptar-se perfeitamente às ações daqueles. Não haveria, portanto, qualquer 
enredo linear definido, pois tudo dependeria de uma série de atitudes dos personagens (e 
jogadores), de como eles iriam interagir entre si e com os elementos do mundo, permitindo 
inúmeras situações diferentes e diversos eventos possíveis [WARD 2003]. Alguns testes já 
estão sendo conduzidos nesse sentido, ainda segundo a reportagem. 

 Na seção 5.4 deste trabalho, alguns jogos atuais foram analisados, sob a luz das 
técnicas de inteligência artificial empregadas em seu desenvolvimento. Embora não seja uma 
lista extensa, nem muito menos definitiva, é suficiente para situar o leitor dentro do contexto da 
área.  

5.17. Lógica Nebulosa Aplicada a Jogos: M odelagem da Incerteza  

Neste trabalho foi apresentada uma introdução sobre lógica nebulosa. Iremos investigar, nesta 
seção, as aplicações desse modelo no contexto de jogos e as situações que podem aparecer 
nas quais é importante e/ou vantajoso utilizarmos uma modelagem nebulosa para conseguir os 
resultados que desejamos.  

 Num artigo, há alguns anos, para a Game Developer Magazine, Larry O'Brien fez 
uma breve análise do uso de lógica nebulosa em jogos [OBRIEN 1996]. Apesar de um 
pouco superficial, o artigo teve o mérito de chamar a atenção dos desenvolvedores, na época, 
para o imenso potencial do uso dessa abordagem. Há outros artigos interessantes sobre o 
assunto como [MCCUSKEY 2002] que, na verdade, é uma espécie de introdução muito 
resumida e simples da teoria cujo mérito é a possibilidade de criar, nos desenvolvedores, 
interesse sobre o assunto, tornando-o mais comentado e menos obscuro para o público em 
geral (não acadêmico). 

 O uso de regras lingüísticas torna bastante intuitiva a aplicação de lógica nebulosa 
mesmo em casos complexos, como a estratégia de um agente dentro de um jogo, por 
exemplo. Pode ser difícil, mesmo assim, conseguir determinar todas as regras de forma 
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satisfatória. Isso pode ser causado tanto pela complexidade do problema como por um 
desconhecimento de determinadas situações. O sistema, nesses casos, tende a ter um grau 
muito alto de incerteza, o que talvez não seja adequado. 

 Jogos eletrônicos constituem, em sua maioria, verdadeiras simulações de mundos 
virtuais extremamente complicadas e, muitas vezes, com um enorme grau de realismo. Nada 
mais natural, nesse contexto, que haja diversas situações em que surja a necessidade de 
especificar e modelar interações entre componentes do jogo, sejam elas entre personagens ou 
até entre personagens e objetos. É extremamente comum resolver esse tipo de problema 
usando uma série de regras pré-definidas, fazendo, assim, com que o jogo decida a forma de 
resolver uma determinada situação. 

 Um exemplo simples seria: o que fazer se um determinado objeto colide com um 
personagem? Se for uma faca, por exemplo, ele pode se ferir, mas se forem gotas de chuva, 
isso provavelmente não vai acontecer. Podemos, para situações simples desse tipo, ter um 
banco de regras que ajudem a decidir o resultado da interação. Neste caso, teríamos algo do 
tipo "se o objeto é uma faca então o personagem é ferido, senão, se o objeto for água, ele fica 
molhado" e assim por diante.  

 Como aplicar esse mesmo raciocínio para o caso, por exemplo, de um diálogo entre 
personagens? É possível, de fato, definir regras de reação dependendo da forma como é 
conduzida a interação (agressivamente, pacificamente, amigavelmente etc). Esse tipo de 
modelagem, porém, impõe sérias restrições. Primeiro, pelo fato de depender exclusivamente 
das definições guardadas num banco de regras durante o desenvolvimento do jogo. Segundo, 
por estar limitado, já que por maior que seja a quantidade de regras, será finita. Terceiro, a 
própria definição das regras será um pouco defeituosa, já que são modelados casos de 
incerteza usando regras rígidas e definidas. 

 Essa questão não se restringe apenas à modelagem de comportamento. Suponhamos 
que o jogo controla um determinado veículo (um carro, uma nave espacial etc). O agente 
pode rodar o veículo (seja o volante do carro, o manche da nave etc.) dentro de um intervalo 
de ângulos mínimo e máximo. Se esse intervalo for contínuo, é muito complicado 
conseguirmos definir um conjunto de regras (finito e discreto) que represente bem as 
possibilidades de rotação. Logo, essa necessidade da modelagem do contínuo pelo discreto é 
mais um problema que temos de lidar de difícil solução usando um conjunto fixo de regras 
rígidas. 

 Outro problema do uso de regras de forma rígida é o realismo do resultado. Um 
agente, por exemplo, que siga um determinado caminho dentro de um ambiente tende a segui-
lo de maneira mecânica, de forma que o jogador até percebe essa artificialidade (parecendo 
um robô se movendo). Um exemplo claro disso são os percursos em linha reta com rotações 
de ângulos muito altos. Ou seja, um agente tem de ir de um ponto A até um ponto B passando 
pelo ponto C. Então, primeiro ele vai de A até C (em linha reta). Ao chegar em C, ele deve ir 
a B, mas para seguir em linha reta o percurso de C a B, ele precisa girar em torno do próprio 
eixo um determinado ângulo. Então, imagine um agente caminhando de A até C em linha reta, 
girando cerca de 120 graus, digamos, para, então, seguir para B. Ficaria extremamente 
artificial, permitindo que se note claramente que se trata de um personagem não humano. 
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 Demos, nos parágrafos anteriores, uma mostra simples de problemas reais de 
aplicação em jogos em que é necessário modelar a incerteza de alguma forma. Em alguns 
casos temos de lidar com termos vagos (como no caso das interações) e reações igualmente 
vagas, enquanto que, em outros, queremos fazer com que o agente aja de maneira mais 
natural, evitando seguir regras rígidas e bem definidas. 

 Já vimos anteriormente um modelo que justamente nos ajuda a lidar com a incerteza, 
que é a lógica nebulosa. A aplicação desses conceitos na modelagem da inteligência dentro do 
contexto de jogo pode nos ajudar, e muito, a melhorar vários dos aspectos acima 
mencionados, tornando a definição das regras muito mais intuitiva, flexível e verossímil.  

 O exemplo que foi visto em 5.13 do estacionamento de um caminhão seria 
perfeitamente aplicável dentro de um jogo, por exemplo. Poderíamos ter um caminhão ou 
mesmo outro veículo qualquer (talvez uma nave espacial) controlado por um agente, devendo 
realizar uma determinada manobra (estacionar, pousar, fazer acrobacias etc). O sistema 
mostrado serviria muito bem aos nossos propósitos, permitindo implementar uma tarefa 
aparentemente complexa de forma simples e eficiente. 

 Vejamos um outro caso simples. Vamos modelar o comportamento de um guarda de 
um jogo ambientado num mundo medieval, que deve proteger a entrada de um determinado 
recinto (o salão do rei, por exemplo). Ele pode ter diversas reações dependendo da interação 
que é feita com ele. Por exemplo, se aparecer alguém querendo entrar à força, provavelmente 
ele deve reagir de maneira agressiva, para evitar a invasão. Por outro lado, alguém pode 
chegar conversando amigavelmente com ele, o que pode tornar os ânimos mais calmos. Mais 
do que isso, se ele gostar muito de tomar umas taças de vinho, pode chegar alguém com 
bastante vinho tentando embebedá-lo para torná-lo ainda mais amigável. Ou seja, o nível de 
“amigabilidade” do guarda influi diretamente na sua reação contra alguém que tenta entrar na 
sala. Um outro fator que pode influenciar essa reação é a própria forma como alguém tenta 
entrar na sala, que pode ser amistosa (pedindo permissão, por exemplo) ou não (forçando a 
entrada com violência). 

 Assim, poderíamos definir duas variáveis nebulosas de entrada para o problema: a 
amigabilidade do guarda e entrada do personagem (ou seja, a forma como o mesmo tenta 
entrar no salão). A amigabilidade poderia estar divida entre os conjuntos pouco amigável, 
neutro e muito amigável. Da mesma forma, a entrada poderia estar dividida entre pacífica, 
neutra e violenta. Agora precisamos de uma variável de saída, que será a reação, indicando 
como o agente vai reagir, dada a situação. Essa pode ser divida entre agressiva, neutra e 
permissiva. Teríamos, então, nove regras nebulosas contendo ambos os conjuntos das 
variáveis de entrada resultando numa saída. Podemos representar essas regras com a seguinte 
matriz, mostrada na Tabela 5.2, usando o mesmo esquema que foi apresentado no exemplo 
do caminhão para representar as regras. Neste caso em particular, as linhas representam a 
amigabilidade do guarda, as colunas a forma de entrada do personagem e o cruzamento de 
uma linha e uma coluna o resultado da reação do guarda: 
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Tabela 5.2. Matriz representando as regras nebulosas. 

 pacífica neutra violenta 
pouco amigável neutra neutra agressiva 

neutro permissiva neutra agressiva 
muito amigável permissiva permissiva neutra 

  

 Traduzindo a matriz, se pegarmos o cruzamento da terceira linha com a segunda 
coluna, por exemplo, seria o equivalente a uma regra nebulosa “se amabilidade é muito 
amigável e entrada é neutra então reação é permissiva”. 

 Pode parecer, a princípio, que estamos resolvendo o problema da mesma maneira 
que estávamos tentando evitar, ou seja, com um conjunto de regras. De fato, temos um 
conjunto de regras, mas essas incidem sobre variáveis nebulosas. Assim como as entradas 
podem pertencer a mais de um conjunto com graus de inclusão diferentes (por exemplo, a 
amigabilidade do guarda pode estar 0,7 neutra e 0,3 muito amigável, o que significaria  
que, de certa forma, o guarda está neutro, mas já ficando amigável), modelando melhor o 
comportamento da entrada, a saída também pode estar, ou mesmo ter sido desnebulizada 
para um número real, indicando justamente o grau de agressividade da resposta. 

 A flexibilidade do uso da Lógica Nebulosa aparece tanto na possibilidade de termos 
diferentes conjuntos de uma mesma variável ocorrendo ao mesmo, com seus respectivos 
graus de inclusão (no exemplo, estar neutro, mas também muito amigável, com menor 
intensidade), como, também, numa saída (que pode estar ou não desnebulizada), 
representando um grau (por um número real) da resposta. Quanto maior esse grau, 
proporcionalmente, mais agressiva (ou permissiva) vai ser a reação do guarda, permitindo 
uma gama de possibilidades muito grande. Outra vantagem dessa abordagem é a forma 
extremamente intuitiva de definir as regras e as variáveis, através de rótulos lingüísticos, 
facilitando muito o trabalho de modelagem do agente. 

 Claro que nem tudo são flores. Se os conjuntos nebulosos utilizados não forem bem 
definidos ou não representarem muito bem o problema, os resultados podem não ser os 
desejados. Mas esse é um obstáculo inerente à natureza da própria modelagem do agente, 
qualquer que seja a abordagem utilizada. 

 Apesar dessa dificuldade, o uso da Lógica Nebulosa possibilita que se tratem casos 
com os quais dificilmente conseguiríamos lidar se usássemos conjuntos baseados na lógica 
tradicional (e, conseqüentemente, em regras rígidas).  

5.18. Jogos Evolutivos e Ambientes Adaptativos 

Não é comum, em jogos, que haja alguma mudança, ou melhor dizendo, adaptação de 
agentes ou ambientes, à medida que o jogo progride. Em alguns casos, essa evolução pode 
nem ser necessária ou desejada, dependendo do contexto, mas em muitos casos pode ser 
extremamente vantajoso se isso for possível, de diferentes maneiras (e por diferentes 
motivos). Vamos analisar, nesta seção, quais casos podem ser esses e como é possível usar 
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as técnicas de algoritmos genéticos (vistas em 5.14) de maneira a tentar resolver tais questões, 
analisando suas vantagens e dificuldades. 

 Há casos em que temos alguma idéia de uma melhor estratégia inicial para um 
determinado jogo. Posteriormente, todavia, pode ser necessário que haja alguma evolução 
sobre ela. Além disso, pode acontecer de existirem estratégias que funcionam melhor ou pior 
dependendo daquela contra a qual estão disputando e, sendo assim, não temos apenas uma 
estratégia vencedora (ou um conjunto finito estático das mesmas). Nesses casos, mesmo que 
a modelagem do agente tenha sido feita de forma bem sucedida através de um sistema 
nebuloso, a dinâmica do jogo talvez acabe fazendo com que o agente seja derrotado 
facilmente. Isso aconteceria se, por exemplo, o jogador descobrisse uma estratégia para 
derrotar o agente e passasse a usá-la com freqüência. Num ambiente dinâmico e complexo, 
isso pode acontecer com facilidade. 

 Outro problema possível é criar um agente difícil demais de ser derrotado. 
Preocupando-se com as questões que acabaram de ser levantadas, pode-se simplesmente 
tentar modelar a melhor estratégia possível para o jogo. Sendo assim, é possível que o agente 
seja tão difícil que o jogador nem mesmo tenha chance de aprender a jogar suficientemente 
bem de maneira a descobrir formas de derrotá-lo. Ou então, mesmo que isso possa 
acontecer, talvez seja tão complicado e pouco provável que seja desestimulante, fazendo com 
que o usuário abandone o jogo prematuramente. 

 Um outro caso importante de adaptação é com relação ao ambiente. Embora não se 
trate diretamente de agentes ou personagens contra os quais se deve jogar, o ambiente 
normalmente tem um peso decisivo sobre a dificuldade enfrentada durante o jogo, 
principalmente aqueles que requerem perícia em demasia. Um exemplo disso é a disposição 
de elementos como fossos, plataformas, estacas etc. Dependo da arrumação dos mesmos 
dentro de um mesmo ambiente, o jogo pode se tornar mais difícil ou mais fácil para o jogador, 
necessitando de mais ou menos seqüências de movimentos que requerem agilidade e 
habilidade no manuseio do controlador e raciocínio rápido. Sendo assim, pode ser vantajoso 
também adaptar essa disposição de elementos no ambiente de forma a tornar o jogo mais fácil 
ou mais difícil, dependendo do próprio nível atual do jogador, da mesma maneira como 
analisamos com respeito à qualidade do agente. 

 Somando-se a tudo o que foi observado nos parágrafos anteriores, ainda temos a 
questão de adaptação num nível abstrato mais elevado, o de personalizar a evolução. Ou 
seja, além de todos os motivos já apresentados, temos a questão da adaptação de um jogo 
de acordo com o jogador. Logo, a velocidade da evolução, como ela vai ocorrer, quais os 
caminhos que os agentes e/ou o ambiente vão seguir, tudo isso pode depender 
fundamentalmente de quem está jogando. Isso porque pessoas diferentes têm níveis diferentes 
anteriores de experiência e conhecimento (jogadores com maior experiência em jogos tendem 
a dominar mais rápido um jogo em particular), além de poderem ter maior ou menor 
facilidade/dificuldade em aprender. Sem contar um outro fator mais complexo: jogadores 
diferentes podem ter dificuldades diferentes. Por exemplo, para um jogador A, a parte X do 
jogo é difícil e a Y é fácil, enquanto que para o jogador B a parte X é fácil e a Y é difícil. Isso 
certamente pode ocorrer, e a adaptação do jogo deve estar preparada para tratar esse tipo 
de particularidade. 
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 Enfim, há vários casos em que é vantajoso, desejável e até mesmo necessário evoluir 
o jogo ou componentes do mesmo. Para permitir esse tipo de adaptação, uma saída seria 
utilizar algoritmos genéticos, já explorados neste texto, de maneira a evoluir agentes e/ou 
ambiente. Em [SILVEIRA e BARONE 1998] há uma abordagem de jogos eletrônicos 
usando algoritmos genéticos, inclusive com ênfase na parte educativa. 

 A idéia básica permanece a mesma daquela que foi vista em algoritmos genéticos. 
Precisamos de alguma codificação em genes que representem os agentes (ou o ambiente) e 
uma função de avaliação para verificarmos o quão aptos esses indivíduos estão. Ou seja, 
aqueles agentes que se saírem mal durante o jogo terão menores chances de se reproduzir do 
que os que forem bem. A reprodução pode ser feita usando os mesmos operadores, como 
cruzamento etc. Em suma, toda a teoria básica de algoritmos genéticos pode ser plenamente 
aproveitada, sobrando como dificuldade as definições da codificação, da função de avaliação 
e dos parâmetros genéticos (taxa de mutação, elitismo etc). 

 Há, entretanto, duas grandes dificuldades quando transportamos esse paradigma para 
o contexto de jogos eletrônicos, principalmente os que precisam de interação em tempo real. 
A primeira delas é a pouca quantidade de dados para trabalhar. Enquanto em problemas 
otimização nos quais aplicam-se algoritmos genéticos é comum trabalhar-se com várias 
gerações de milhares de indivíduos, neste caso isso é impraticável. O fato de a evolução ter 
de acontecer em tempo real, adaptando-se ao jogador, faz com que tenhamos poucos dados 
disponíveis. Afinal, não podemos supor que alguém vai se sujeitar a jogar contra milhares de 
agentes várias vezes até aparecer algum sinal de evolução. A segunda dificuldade, também 
relacionada com a primeira, diz respeito à velocidade da evolução. Ao resolver problemas de 
otimização, podemos deixar nosso algoritmo rodando por muito tempo, horas ou mesmo dias, 
até chegar à solução. No caso de jogos eletrônicos, a evolução tem de acontecer em tempo 
real. 

 Essas duas dificuldades, a princípio, tornariam inviável o aproveitamento de 
algoritmos genéticos para o que desejamos. São, de fato, problemas sérios, mas não 
necessariamente incontornáveis. 

 Uma forma de resolver essas questões é não usar a evolução em tempo real. Neste 
caso, todas as informações necessárias sobre as gerações de indivíduos são armazenadas e a 
evolução ocorre fora do contexto de jogo. Uma maneira de fazer isso seria usando um 
servidor que armazena as informações de jogos de diversos clientes e usa essa massa de 
dados para a evolução. Os novos indivíduos são, então, repassados para os próximos clientes 
que conectarem. O grande problema dessa abordagem é a impossibilidade de evoluir de 
acordo com o adversário, já que se juntam todas as informações de jogos disponíveis. Outro 
problema é a necessidade de infra-estrutura para sua realização. Uma implementação usando 
esse esquema pode ser vista em [SKLAR et al. 1999]. 

 Outra maneira de tentar contornar essas dificuldades é aproveitar dados evoluídos 
fora do contexto de jogo de maneira a auxiliar na adaptação em tempo real. Pode-se fazer 
uma "pré-evolução" dos dados e armazenar determinadas etapas dela. Durante o jogo em 
tempo real, evolui-se para determinadas etapas pré-gravadas de acordo com o desempenho 
do jogador, verificado pela função de avaliação definida (influenciando, inclusive, na 
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velocidade de adaptação). Essa "pré-evolução" pode ser feita tanto usando a infra-estrutura 
descrita no parágrafo anterior como usando outros agentes controlados pelo computador para 
auxiliar na tarefa. Usando esse esquema pode-se, inclusive, a partir de determinado ponto, 
liberar a evolução completamente em tempo real, considerando que nesse determinado 
momento já há dados suficientes para tal. A definição completa e implementação desse 
método podem ser vistas em [DEMASI e CRUZ 2002] e [DEMASI 2003].  

 Finalmente, se a codificação dos agentes for suficientemente simples (o que não 
significa necessariamente que o comportamento dos mesmos seja trivial) e/ou houver uma 
vazão muito grande deles no jogo (ou seja, um jogo com muitos agentes e que são repostos 
com freqüência), a adaptação pura em tempo real pode conseguir resultados realmente 
interessantes. Especialmente para casos em que há determinadas estratégias, mas nenhuma 
delas pode ser considerada a melhor (pois pode depender da estratégia adversária), a 
evolução em tempo real pode ter resultados até melhores do que não a usando [AGOGINO, 
STANLEY e MIIKKULAINEN 2000]. 

 Os trabalhos citados nesta seção mostram resultados realmente animadores do uso de 
algoritmos genéticos no contexto de jogos eletrônicos, principalmente nos que precisam de 
interação em tempo real, apesar das dificuldades apontadas ao longo do texto. Permitir a 
adaptação e a evolução não só dos agentes como do próprio ambiente é uma possibilidade 
animadora que pode expandir bastante a complexidade e a qualidade dos jogos, inclusive 
permitindo sua adequação às particularidades de cada jogador. Os resultados de tais 
pesquisas podem, inclusive, ter aplicações em outras áreas, como é o caso do uso da 
informática no ensino (e mesmo de jogos para tal fim) em que a analogia do aprendizado e 
evolução do jogador/aluno é especialmente importante e atrativa.  

5.19. Exemplos 

Como exemplos de jogos que fazem uso das técnicas citadas neste trabalho (e que não são 
produtos comerciais), apresentamos dois jogos que foram inicialmente propostos em 
[DEMASI e CRUZ 2002a, DEMASI e CRUZ 2002b, DEMASI 2003]. 

 O primeiro usa técnicas de algoritmos genéticos para adaptar a dificuldade dos 
agentes de acordo com o progresso do jogador. O jogador controla um aventureiro que é 
perseguido por monstros representados por olhos. O objetivo é conseguir sobreviver o maior 
tempo possível numa espécie de arena sem ser tocado pelos olhos (controlados pelo 
computador), contando, para isso, com uma arma (com tiros limitados) para destruir os 
inimigos. Em intervalos regulares de tempo, novos cartuchos aparecem na arena para o 
jogador poder renovar seu estoque de munição. Cada vez que um monstro é destruído, ele é 
reposto por um novo. À medida que o tempo passa (e o jogador melhora), os agentes vão 
evoluindo suas estratégias, cercando o aventureiro e também os cartuchos (esquerda da figura 
5.7).  

 O outro jogo é baseado em lógica nebulosa e consiste em duas naves espaciais postas 
uma de frente para a outra. Cada uma tem recursos limitados (combustível para se 
movimentar, mísseis para atacar e escudo para se defender) e se movimentam apenas no eixo 
horizontal. O objetivo é conseguir sobreviver e tentar destruir o adversário. Há inércia e 
aceleração no movimento das naves, o que dificulta um pouco a vida dos jogadores, bem 
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como paredes de fogo nas laterais que destroem as naves com qualquer contato direto. A 
nave adversária do jogador é controlada usando variáveis e conjuntos nebulosos baseados na 
posição do jogador, velocidade relativa, quantidade de recursos etc. A saída do sistema é a 
aceleração da nave e qual intensidade da ação que deve ser tomada entre atacar, neutro ou 
defender. A tela do jogo pode ser vista à direita na figura 5.7.  

 
 

Figura 5.7. Telas dos jogos 

5.20. Perspectivas  

Técnicas de algoritmos evolutivos e da lógica nebulosa podem contribuir fortemente para o 
desenvolvimento de jogos eletrônicos. Embora o segredo comercial imponha uma quase 
intransponível barreira de visibilidade sobre o emprego de técnicas nos jogos (denotados 
“inteligentes”) eletrônicos, cientistas da área têm descoberto, principalmente via uma 
observação meticulosa do comportamento dos agentes envolvidos nas ações, as possíveis 
técnicas empregadas no desenvolvimento dos jogos. Ademais, novas perspectivas de 
aplicações mais apuradas de técnicas inteligentes têm sido objeto de um esforço de pesquisa 
e, por conseqüência, objetivo central de recentes congressos científicos e workshops na área. 

 As técnicas vistas ao longo deste trabalho podem vir a contribuir, e muito, para uma 
nova forma de encarar a modelagem dos agentes e mesmo dos ambientes complexos que 
constituem o “micromundo” de um jogo eletrônico. A sensação de realidade do usuário, além 
da qualidade gráfica, também passa pela forma como os elementos do jogo respondem a 
determinados estímulos. Além disso, a forma como o próprio ambiente no qual o jogador está 
inserido se modifica e, em última instância, evolui, também pode ter um grande papel a 
desempenhar nessa experiência interativa ajudando-a a ser recompensadora, gratificante e 
lúdica, sob o ponto de vista do usuário. Essas qualidades podem tornar os temas e conteúdos 
apresentados ao longo do jogo mais fáceis de serem absorvidos por aqueles que o jogam, 
transformando-os em poderosos veículos de informação, e não apenas de entretenimento. 
Mundos dinâmicos com interações complexas e histórias variadas, sem enredo fixo, podem, 
como já dito dentro deste texto, vir a ter um peso grande para isso, e as técnicas de 
inteligência computacional aqui desenvolvidas certamente desempenharão um importante 
papel nesse sentido. 
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 O grande desafio, portanto, (tomando-se o exemplo citado do garoto Edson que 
conhece todos os quatro matizes de armas - e para cada uma delas os dezesseis efeitos 
possíveis de destruição - utilizadas por cada um dos 151 pockemons, mas que precisava de 
um grande esforço para escrever - ainda que em francês - os nomes dos países que fazem 
fronteira com a Suíça) é elaborar jogos eletrônicos inteligentes e educativos que sejam 
efetivamente utilizados em grande escala, inclusive estática ou remotamente. Imagina-se, para 
o exemplo citado, um jogo multisensorial, dinâmico e cativante que, de forma lúdica e 
inteligente, possa proporcionar ao Edson não apenas os conhecimentos relativos à geografia 
mundial mas, sobretudo, instigá-lo a construir processos mentais para aprender pela 
descoberta e pelo pensar. 
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RDF e Metadados 
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Abstract 

The increasing mass of Internet resources has required systems capable of recognizing 
and treating the available material in a more meaningful way. To handle this issue, on 
the one hand, what is proposed is to organize and document all kinds of pedagogical 
resources such as “learning objects”; on this principle is based the LOM – Learning 
Object Metadata. On the other hand, we have the initiative of Semantic Web, which has 
defined standards able to make network contents more expressive. In this context RDF 
is a standard for data representation associated to resources. The purpose of this 
chapter is to present RDF, its representation model and language, as well as to establish 
its function in the Semantic Web. Our approach will focus RDF uses in the educational 
context, mainly concerned with LOM. 

Resumo 

O crescente volume de recursos na Internet tem demandado sistemas capazes de 
reconhecer e tratar o material disponível de forma mais significativa. Para tratar esta 
questão, por um lado, há a proposta de organizar e documentar todo tipo de recurso 
pedagógico como “objetos de aprendizagem”; neste princípio se fundamenta o LOM – 
Learning Object Metadata. Por outro lado, está a iniciativa da Web Semântica, que tem 
definido padrões capazes de tornar os conteúdos da rede mais expressivos. Neste 
contexto está RDF, um padrão para representação de dados associados a recursos. O 
propósito deste capítulo é apresentar RDF, seu modelo de representação e linguagem, 
bem como definir seu papel na Web Semântica. Será dado um enfoque a aplicações de 
RDF no contexto educacional, especialmente associado ao LOM. 
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6.1. Introdução 

Na Web, a maior parte dos dados é estruturada para consumo humano. Isto lhe confere as 
seguintes características: 

ú A linguagem usual para a construção de documentos nesta rede – HTML – foi 
projetada principalmente para a apresentação de dados e definição de links entre 
documentos.  

ú O conteúdo dos documentos faz amplo uso de linguagem natural. 

 Esses dois fatores dificultam ou impossibilitam o que denominaremos ‘consumo por 
computadores’. Em outras palavras, o papel dos computadores está limitado à leitura e 
apresentação dos documentos, pois eles não possuem estruturas de dados cuja organização e 
semântica possa ser reconhecida e processada por programas de computador, para fins que 
vão além da sua apresentação. 

6.1.1 RDF – Resource Description Framework 

 RDF – Resource Description Framework – define um modelo e uma linguagem para 
a representação homogênea de informações associadas a recursos que podem ser 
identificados por meio da Web [Manola 2003]. Tal representação é propícia para ‘consumo 
por computadores’ e atua diretamente sobre problemas de interoperabilidade. 

 Tome-se o exemplo de uma editora que mantém uma página na Web, a qual relaciona 
semanalmente seus lançamentos na forma de uma tabela com três colunas: título, autor e 
assunto da publicação. Este formato é bastante adequado para qualquer leitor disposto a 
visitar a página da editora e verificar quais são seus lançamentos. 

 Supondo que uma instituição de ensino tenha interesse em escrever um programa de 
computador que verifique semanalmente os lançamentos da editora, e os informe a seus 
professores por e-mail, conforme o assunto da publicação, ela encontrará alguns problemas: 

ú Como identificar dentro da página onde está a tabela e como definir o que significa 
cada coluna? 

ú Como interpretar o conteúdo da coluna “assunto”? Um livro sobre biologia, por 
exemplo, estará identificado como “biologia” ou como “ciências biológicas”? 

ú O programa continuará funcionando se o layout da página sofrer modificações? 

 Esse exemplo caracteriza um típico problema de interoperabilidade encontrado na 
Web.  Por meio de RDF pode-se atuar indiretamente sobre esses dados, já disponíveis na 
rede, pela associação de metadados que os descrevem. Tanto quanto desejado, o conteúdo 
destes metadados servirá para ser lido por pessoas, ou para ser processado por programas 
de computador. No segundo caso, RDF tem vantagem sobre HTML pela sua capacidade de 
definir taxonomias a serem utilizadas nas descrições. Programas de computador são capazes 
de reconhecer automaticamente o papel de cada elemento dentro de uma estrutura, 



 

XIV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação –NCE – IM / UFRJ 2003 

 

129 

organizada a partir de uma taxonomia, bem como estabelecer sua função e aplicabilidade, 
conforme o domínio a que está associada tal taxonomia. 

 Retomando o exemplo da editora, a tabela pode ser descrita em RDF de tal forma 
que qualquer programa identifique automaticamente o modo como os dados estão 
organizados. Taxonomias permitem uma interpretação padrão dos itens de dados por 
programas. Por exemplo, utilizar uma taxonomia para a descrição do assunto da publicação 
evita ambigüidade na caracterização de um livro sobre biologia.  

 Essas características fazem de RDF uma peça chave para a construção de ontologias, 
que tem sido utilizadas como um mecanismo para o compartilhamento de uma interpretação 
comum de dados sobre domínios, entre pessoas e programas de computador [Fensel 2002]. 
Por este motivo, RDF constitui um dos fundamentos para a formação da Web Semântica 
[Koivunen 2001]. 

6.1.2 LOM – Learning Object Metadata 

 Do ponto de vista educacional, observa-se que a integração – proporcionada pela 
Web – entre padrões de representação de documentos, animação, multimídia, programas de 
computador, etc. tem possibilitando a construção de material pedagógico que combina 
diferentes recursos, com grande potencial de reutilização e readaptação, conforme 
necessidades e estratégias locais. 

 Neste contexto, o conceito de software educacional adquire uma nova dimensão. 
Peças de software (imagens, animações, simulações, etc.) que antes estavam atadas a um 
único programa de computador, agora podem ser ‘recortadas’ e recombinadas. A partir 
desta perspectiva se configurou o conceito de “objeto de aprendizagem” sobre o qual tem 
trabalhado o IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC) 
(http://ltsc.ieee.org/). 

 Entretanto, existe uma vasta quantidade de objetos de aprendizagem hoje disponíveis 
na Web, com expectativas de grande crescimento. A questão passa a ser como classificar e 
documentar tais objetos, de tal maneira que se possam projetar ferramentas aptas a encontrá-
los e utilizá-los. Com este objetivo, o LTSC desenvolveu o padrão LOM – Learning Object 
Metadata [LTSC 2002]. 

 As tecnologias RDF e LOM têm trilhado caminhos convergentes e complementares. 
RDF se apresenta como uma plataforma para representação de metadados bastante 
adequada ao LOM  [Nilsson 2002]. Deste modo, RDF provavelmente se tornará uma 
tecnologia fundamental no desenvolvimento de aplicações educacionais da Web, 
especialmente em conjunto com o LOM. 

 O restante deste texto está organizado da seguinte maneira: a seção 2 apresenta o 
modelo abstrato sobre o qual RDF está fundamentado. A seção 3 trata da representação de 
descrições RDF em XML. A seção 4 aborda a construção de vocabulários RDF por 
intermédio de esquemas e relaciona RDF com OWL – Web Ontology Language. A seção 5 
apresenta o LOM e sua relação com RDF, além de apresentar aplicações práticas destas 
tecnologias. Finalmente, a seção 6 conclui este trabalho. 
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6.2. Modelo RDF 

O primeiro passo para a compreensão do papel e funcionamento de RDF  parte do seu 
modelo para representação dos dados. Neste tópico, será abordado tal modelo  a partir da 
análise de cada uma das palavras que compõem a sigla RDF – Resource Description 
Framework. 

6.2.1 Description 

O mecanismo mestre para a representação de informações em RDF se baseia na associação 
de descrições a recursos.  Como ilustra a Figura 6.1, uma descrição pode ser visualizada 
como uma ficha, na qual o recurso (livro “Vida dos dinossauros”) representa o elemento que 
está sendo fichado. O corpo da descrição é formado por uma relação de propriedades 
(autor, editora e data de publicação) e respectivos valores (Sr. Horácio, Edissauros, 
17/05/2001). 

 
livro “Vida dos dinossauros”  
Autor Sr. Horácio  
Editora Edissauros 
data de publicação 17/05/2001 

Figura 6.1. Ficha representando descrição RDF. 

Uma descrição é formada por unidades menores: as declarações (statements). 

6.2.1.1 Declaração 

Cada declaração estabelece um valor, para uma propriedade associada a um recurso, e 
cada uma destas componentes recebe uma denominação na terminologia RDF: o recurso que 
está sendo descrito é chamado de sujeito; a propriedade que está sendo declarada é 
chamada de predicado e o valor desta propriedade é o objeto. 

 Por exemplo, na declaração em português: 

O livro “Vida dos dinossauros” tem como autor o Sr. Horácio. 

 Identifica-se: 

Sujeito Recurso livro “Vida dos dinossauros” 
Predicado Propriedade autor 
Objeto Valor Sr. Horácio 

 A tripla (sujeito, predicado, objeto) define uma declaração RDF, que é bloco 
fundamental para qualquer construção nesta linguagem. Um ingrediente adicional é o uso de 
referências URI – Uniform Resource Identifiers – as quais serão omitidas nesta subseção, 
para efeito de simplificação, e tratadas na subseção seguinte.  

 Uma declaração RDF é freqüentemente expressa na forma de um Grafo Direcionado 
e Rotulado (Directed Labelled Graph – DLG), em que o sujeito e o objeto são vértices 
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rotulados, enquanto o predicado é uma aresta rotulada que aponta na direção do objeto 
(Figura 6.2). 

livro
"Vida dos dinossauros" Sr. Horácio

autor

 
Figura 6.2. DLG representando declaração RDF. 

 Uma descrição reúne diversas declarações a respeito do mesmo recurso. A Figura 
6.3 ilustra a descrição, representada na Figura 6.1, apresentada em um DLG. O recurso é o 
elemento central em torno do qual são declarados propriedades e respectivos valores. 

livro
"Vida dos dinossauros" Sr. Horácio

Edissauros

17/05/2001
autor

data de 
publicação

editora

 
Figura 6.3. Declarações associadas ao mesmo recurso, compondo uma descrição. 

6.2.2 Resource 

Um recurso representa genericamente qualquer coisa – uma página, um livro, um carro, etc. – 
que pode ser identificado através da Web [Manola 2003]. 

 A identificação é feita através de um URI – Uniform Resource Identifier – [Berners-
Lee 1998], que estabelece um meio de identificar qualquer recurso de forma única dentro da 
Web. O tipo mais popular de URI é um subconjunto denominado URL – Uniform Resource 
Locator –, que identifica seus recursos por meio de sua localização física na Internet; ele é 
usado, por exemplo, para: páginas na Web, endereços de e-mail, diretórios ou arquivos para 
FTP, etc. Por outro lado, o URI envolve um conjunto mais abrangente, em que se podem 
definir identificadores igualmente únicos na rede, mas que não estão associados diretamente à 
localização física do recurso. Por intermédio de serviços de nomes, o identificador é 
relacionado com sua localização física na rede. Este mecanismo preserva o identificador, 
mesmo que o recurso mude sua localização na rede ou  que o recurso não esteja mais 
disponível na rede. 

  Ser identificado através da Web não exige que o recurso esteja na Web, ou que ele 
seja recuperável por meio da Web, mas que exista um URI associado exclusivamente a este 
recurso. Por exemplo, um endereço de e-mail pode ser utilizado para identificar uma pessoa. 

 A Figura 6.4 ilustra quatro situações nas quais o URI cumpre um papel importante: 
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http://www.paleo.org/dinos.html

autor Sr. Horácio

Sr. Horácio PaleontólogoProfissão

Horácio MasculinoSexo

Sr. Horácio

Sr. Horácio

PaleontólogoProfissão

Dentista
Profissão

Horácio

Sr. Horácio

mailto:horacio@paleo.org

Paleontólogo

Dentista
Profissão

Profissãomailto:horacio@paleo.org

mailto:horc@odonto.org

Sr. Horácio

mailto:horacio@paleo.org

mailto:horc@odonto.org

mailto:horacio@paleo.org

PaleontólogoProfissão

Masculino
Sexo

a

<___>
  <__>
    <__>....</__>
    <___ id="elem">
      ...
    </___>
    <__/>
  </__>
  <__> ..... </__>
</___>

http://www.paleo.org/doc.xml#elem

autor Sr. Horácio

b

c

d
 

Figura 6.4. Quatro funções do URI na descrição de recursos. 

 Na letra (a) uma declaração RDF faz referência a uma página HTML disponível na 
Web. Note-se que a descrição RDF pode estar armazenada em outro documento e utiliza o 
URI para estabelecer uma ligação com o recurso descrito.  

 Na letra (b) a declaração RDF faz referência a um elemento dentro de um documento 
XML pelo uso do símbolo sustenido (#) após o endereço do documento, o que permite – em 
XML – identificar um fragmento do respectivo documento, delimitado pelo marcador que 
possui atributo identificador indicado. Neste exemplo, trata-se do fragmento delimitado pelo 
marcador que possui o atributo identificador “elem” (mais detalhes sobre XML veja na 
seção 3). Esta estratégia é utilizada para a descrição de um fragmento restrito do documento,  
ao invés do documento completo. 
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 As letras (c) e (d) ilustram situações nas quais o recurso descrito (Sr. Horácio) não 
pode ser recuperado através da Web. Isto parece não fazer sentido, entretanto, neste caso o 
URI tem uma função diferente das anteriores, ele unifica a identificação de cada recurso 
descrito. Na linguagem natural é possível o uso da mesma palavra para duas coisas distintas, 
mas isto é geralmente um problema quando se trata de processamento automático [Beners-
Lee 2001]. 

 No exemplo da letra (c), o mesmo recurso foi identificado de duas maneiras 
diferentes: “Sr.  Horácio” e “Horácio”, o que será interpretado pela maioria dos sistemas 
como a descrição de dois recursos distintos. Um URI possibilita a adoção de um identificador 
único, utilizado sempre que a descrição se refere ao mesmo recurso. 

 Na letra (d) acontece o contrário, dois recursos distintos – neste caso, duas pessoas 
distintas de nome Horácio – são descritos utilizando-se o mesmo identificador, criando a falsa 
impressão de que se trata do mesmo recurso. Considerando que cada URI está associado 
exclusivamente a um recurso, seu uso implicará em um identificador distinto para cada 
Horácio. 

 É importante ressaltar que um URI apenas “fornece subsídios” para a criação de uma 
identificação universal e exclusiva para cada recurso desejado. Se, por um lado, trata-se de 
um poderoso sistema de identificação, reconhecido mundialmente graças a Internet, por outro, 
sua existência não garante que cada URI sempre esteja associado a um único recurso (por 
exemplo, duas pessoas podem compartilhar o mesmo e-mail) e que cada recurso tenha um 
único URI (por exemplo, a mesma pessoa pode ter dois endereços de e-mail).  

 Se o primeiro caso pode ser controlado pelo criador do URI, o segundo não é 
passível de controle. Por exemplo, a empresa X pode decidir criar um URI para identificar 
cada um dos seus funcionários, em paralelo, uma escola Y pode criar um URI para identificar 
cada um dos pais de seus alunos. Neste caso, um empregado da empresa X que é pai de um 
aluno na escola Y terá dois URIs identificando-o e, como não existe um mecanismo central 
que administra este processo, não há como garantir unicidade. Esta questão é resolvida por 
uma camada superior à de RDF, definida pela linguagem OWL – Web Ontology Language –
, capaz de estabelecer que dois URIs distintos fazem referência ao mesmo (idêntico) recurso. 

6.2.3 Framework 

Em uma declaração RDF não apenas o sujeito é identificado através de URI; o predicado 
também exige um URI e o objeto pode ser identificado por um URI ou uma literal string. 
Tanto para o predicado quanto para o objeto, o uso de URI resulta em benefícios 
equivalentes àqueles descritos anteriormente para o sujeito.  

 No caso dos predicados, os URIs podem fazer referência a propriedades descritas 
em esquemas. Através destes esquemas, comunidades estabelecem padrões para a descrição 
de seus recursos. O Dublin Core (www.dublincore.org), por exemplo, define um conjunto 
genérico de elementos para a descrição de recursos, e utiliza um esquema RDF para 
caracterizá-los na forma de propriedades. Entre estas propriedades está a que caracteriza o 
autor (criador) de um recurso, que está associada ao URI 
“http://purl.org/dc/elements/1.1/creator”. Como ilustra a Figura 6.5, o exemplo da Figura 
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6.4.(a) pode ser reescrito da seguinte forma (ovais passarão a ser utilizadas para a 
representação de URIs e retângulos para literais string): 

http://www.paleo.org/dinos.html
http://purl.org/dc/elements/1.1/creator

Sr. Horácio

 
Figura 6.5. Declaração utilizando propriedade definida pelo Dublin Core. 

 Por meio de padrões como o Dublin Core, é possível se identificarem de forma 
unívoca propriedades descritivas, independente do recurso que está sendo descrito. 

 Apesar de não ser obrigatório, o uso de um URI no lugar do literal string “Sr. 
Horácio”, como está ilustrado na Figura 6.6, implica dois benefícios. Como já foi explanado 
anteriormente, o URI evita ambigüidades na identificação do indivíduo a que faz referência a 
declaração. 

http://www.paleo.org/dinos.html mailto:horacio@paleo.org
http://purl.org/dc/elements/1.1/creator

 
Figura 6.6. Declaração utilizando um URI para o valor do objeto. 

 Adicionalmente, por se tratar de um URI, o objeto desta declaração pode se tornar 
sujeito de outra declaração; o que significa que o valor de uma propriedade, utilizado em uma 
descrição, pode, por sua vez, também ser descrito (Figura 6.7). Isso conduz ao conceito de 
framework, que é tema deste tópico. 

http://www.paleo.org/dinos.html

http://purl.org/dc/elements/1.1/creator

http://www.entidade.org/profissao http://www.entidade.org/sexo

mailto:horacio@paleo.org

Paleontólogo Masculino

 
Figura 6.7. Objeto de uma declaração que se torna sujeito de duas outras declarações 

que o descrevem. 

 Como está ilustrado na Figura 6.8, os URIs transformam cada elemento em um nó 
passível de ser interligado a uma rede (framework) de relações. Não apenas os sujeitos e 
objetos fazem parte dessa rede, mas também os predicados, que estão associados a uma 
rede particular descrita por esquemas. 
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http://purl.org/dc/elements/1.1/creator

http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher

http://www.x.org/contratado

http://www.x.org/razao_social

http://purl.org/dc/elements/1.1/title

http://www.x.org/edicao

http://www.x.org/data_publicacao

http://www.x.org/nome

Horácio Montéquio

Editora Edissauros

Vida dos Dinossauros

17/05/2001

2a

http://www.paleo.org/dinos.pdf

mailto:horacio@paleo.org

http://www.edissauros.com.br

 
Figura 6.8. Framework de descrições RDF.  

 Note-se que se a editora Edissauros mantiver uma representação de todos os livros e 
autores na forma da framework apresentada, torna-se possível criar programas de 
computador capazes de responder, automaticamente e com precisão, consultas como: 

ú Quais os livros publicados por Horácio Montéquio? 

ú Quem é o autor do livro “Vida dos Dinossauros”? 

 A tarefa do programa de consulta não consiste em uma pesquisa de palavras-chave 
dentro de um texto, como ocorre atualmente na Web, mas envolve a navegação por uma rede 
de dados cujos papéis e relações podem ser interpretados automaticamente por meio de 
programas de computador. 

 Isso conduz a uma nova questão, tratada na próxima seção: como os dados são 
representados na Web e como são lidos e processados por programas de computador.  
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6.3. Codificando RDF em XML 

Na seção anterior,  foi apresentado um modelo abstrato de RDF. Entretanto, do ponto de 
vista da Web, faz-se necessária uma sintaxe a  para representação de tal modelo, de modo 
que as descrições possam ser armazenadas e transmitidas pela rede. Para isto, RDF codifica 
suas descrições na linguagem XML – Extensible Markup Language [Bray 2000]. 

 Antes de se apresentar o modo como as descrições RDF são codificadas em XML, 
serão apontados alguns fundamentos XML, essenciais para a compreensão de tal codificação. 

6.3.1 Fundamentos XML para RDF 

A linguagem XML foi lançada como uma versão simplificada da SGML (Standard 
Generalized Markup Language) [ISO 1986], para ser utilizada na Web. Ao contrário da 
HTML, XML não é uma linguagem escrita em SGML, mas uma linguagem desta derivada; 
isto significa que ela possui recursos os quais permitem a uma comunidade definir seus 
próprios marcadores, as regras de composição de documentos e, conseqüentemente, o modo 
como os segmentos marcados serão interpretados. Isto é possível, pois SGML é uma 
metalinguagem (linguagem para a definição de linguagens).  

 XML insere-se na família das linguagens de marcação, as quais utilizam marcadores 
para agregar informações adicionais a documentos com os mais diversos propósitos. No caso 
de XML, os marcadores são caracterizados pelos símbolos “<” e “>” (seguem o mesmo 
princípio de HTML). Deste modo, a expressão: 

<autor>Horácio</autor> <ação>escreveu o livro Vida dos Dinossauros</ação> 

permite diferenciar o conteúdo da frase “Horácio escreveu o livro Vida dos Dinossauros”, 
das marcações (<autor> e <ação>) que agregam informações adicionais à frase, neste caso 
permitindo a identificação do nome do autor e da ação feita por ele. 

 As marcações podem ser agrupadas hierarquicamente, de modo que a interpretação 
de cada marcador está subordinada a seu contexto. 

livrodino.xml 

<?xml version="1.0"?> 

<sentença> 
  <autor>Horácio</autor> 
  <ação>escreveu o 
    <publicação> 
      <tipo>livro</tipo> <título>Vida dos Dinossauros</título> 
    </publicação> 
  </ação> 
</sentença> 

Figura 6.9. Arquivo XML contendo marcações agrupadas hierarquicamente. 

 O exemplo da Figura 6.9 ilustra a mesma frase, apresentada anteriormente, com um 
conjunto mais detalhado de marcadores. Um par de marcadores <publicação> identifica qual 
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a publicação que foi escrita por Horácio, e submarcadores permitem identificar, dentro da 
publicação, seu tipo e título. Por estarem subordinados a <publicação> os marcadores 
<tipo> e <título> são interpretados conforme o contexto, ou seja, são título e tipo de uma 
publicação.  

 A Figura 6.10 ilustra graficamente a estrutura hierárquica do documento XML, 
apresentado na Figura 6.9. Os marcadores delimitam unidades estruturais denominadas 
elementos . Um documento XML sempre define um elemento raiz – neste exemplo 
<sentença> – e dentro dele pode haver: outros elementos hierarquicamente subordinados 
(autor, ação, publicação, tipo e título), o conteúdo/texto do documento, além de outras 
estruturas,  tais como comentários. 

sentença

Horácio

livro

Escreveu o

Vida dos Dinossauros

títulotipo

publicação

açãoautor

 
Figura 6.10. Árvore representando estrutura de documento XML. 

 Os marcadores que delimitam um conteúdo possuem uma marcação de início (ex: 
<tipo>) e uma de final, cujo identificador é precedido por uma barra (ex: </tipo>). XML 
permite a criação de elementos vazios encerrados por uma barra (/). Por exemplo: 

<esgotado/> 

representa um elemento vazio e por este motivo não delimita nenhum conteúdo. Um elemento 
como este pode ser inserido, por exemplo, no documento XML apresentado anteriormente, 
subordinado ao elemento <publicação>, indicando que a publicação está esgotada. 

 Os elementos podem definir atributos, declarados dentro do marcador abertura ou do 
marcador vazio. Cada atributo possui um valor a ele associado, como exemplificado na 
seguinte sentença: 

<autor cpf=”487.526.548-74” nascimento=”12/5/1960”> Horácio </autor> 

 No exemplo, o elemento <autor> define dois atributos: cpf e nascimento. 

 Assim como HTML, XML permite a constituição de ligações (links) para outros 
documentos (links externos) ou dentro do próprio documento ( links internos).  Os links são 
estabelecidos a partir de um URI. 
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 A identificação de fragmentos (sub-recursos), dentro de um documento HTML, é 
feita a partir da marcação prévia de alvos de localização. Para fazer-se referência a este alvo, 
é anexado o símbolo # depois do URI, seguido do identificador do alvo. No exemplo: 

http://www.dominio.org/documento.html#bibliografia 

faz referência a um local marcado com o rótulo de “bibliografia” dentro de “documento.html”. 

 HTML limita-se, entretanto, a marcar um ponto dentro do documento sem 
estabelecer a extensão do fragmento. XML utiliza o símbolo # da mesma forma que HTML, 
mas se o documento referenciado for XML, ao invés de fazer referência a um alvo 
demarcado, o rótulo que segue o símbolo # indica o valor de um atributo de identificação 
associado a determinado elemento, que será extraído do documento. Como os elementos têm 
uma extensão precisamente delimitada – a partir de seus marcadores de início e final – é 
possível definir-se exatamente o fragmento desejado. 

 Por exemplo, supondo que o elemento <publicação> do arquivo ilustrado na Figura 
6.9 tivesse o atributo de identificação ID=”vidadinos” (resultando no marcador de abertura 
<publicação ID=”vidadinos”>), o seguinte link: 

http://www.dominio.org/livrodino.xml#vidadinos 

fará referência especificamente a todo o trecho delimitado pelos marcadores <publicação 
ID=”vidadinos”> e </publicação> do arquivo ilustrado na Figura 6.9, ou seja, a referência é 
feita ao elemento “publicação” dentro do documento. Este atributo de identificação possui 
características específicas, declaradas em um esquema apropriado, que o tornam único 
dentro do documento. 

6.3.1.1. Namespaces 

Com muita freqüência documentos XML fazem uso de vocabulários de elementos e atributos 
provenientes de fontes externas. Quando RDF está sendo usado em conjunto com XML, tais 
fontes são geralmente esquemas RDF (tratados no próximo sub-tópico). 

  Quando um documento reúne vocabulários de mais de uma fonte, torna-se 
necessário um mecanismo que possibilite distinguir quem define um determinado elemento ou 
atributo, evitando conflitos entre rótulos (para elementos ou atributos) equivalentes de dois 
vocabulários, cuja interpretação é distinta. 

 XML Namespaces [Bray 1999] possibilita esta distinção pela qualificação dos nomes 
de elementos e/ou atributos, conforme o vocabulário a que pertencem. O vocabulário é 
identificado através de um URI que o define.  

 Retomando o exemplo da Figura 6.9, vamos supor que existe um vocabulário 
disponível no URI: “http://www.publicar.org/esquema/” que define os elementos: <autor> e 
<publicação> e o atributo “cpf”; e outro vocabulário no URI: 
“http://www.gerais.org/vocab#” que define os elementos: <sentença> e <ação>. 

 Uma nova versão do documento utilizando Namespaces é ilustrada na Figura 6.11. 
No elemento “sentença” – que abrange todo o documento – são feitas as associações entre 
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prefixos  e URIs . O prefixo “publ” é associado ao URI 
“http://www.publicar.org/esquema/” e o prefixo “ger” é associado ao URI 
“http://www.gerais.org/vocab#”. Deste modo, cada elemento ou atributo que é definido 
pelo primeiro vocabulário deverá ser qualificado através do prefixo “publ:”; o mesmo ocorre 
com aqueles definidos pelo segundo vocabulário, que recebem o prefixo “ger:”. 

livrodino.xml 

<?xml version="1.0"?> 

<ger:sentença xmlns:publ='http://www.publicar.org/esquema/' 

              xmlns:ger='http://www.gerais.org/vocab#'> 
  <publ:autor cpf=”487.526.548-74”> Horácio </publ:autor> 
  <ger:ação> escreveu o 
    <publ:publicação> 
      <tipo> livro </tipo> <título> Vida dos Dinossauros </título> 
    </publ:publicação> 
  </ger:ação> 
</ger:sentença> 

Figura 6.11. Documento XML fazendo uso de Namespaces. 

 Por intermédio desse mecanismo, múltiplos vocabulários podem ser misturados em 
um mesmo documento, sem que haja confusão entre eles. 

6.3.2 RDF & XML 

XML é utilizado para codificar declarações RDF, ou seja, triplas: sujeito, predicado e objeto. 
Vamos retomar a declaração ilustrada na Figura 6.5, substituindo a URI 
“http://purl.org/dc/elements/1.1/” por um prefixo de namespaces “dc:”, conforme está 
ilustrado na Figura 6.12.  Em RDF é muito comum o uso de namespaces para a qualificação 
de propriedades. 

http://www.paleo.org/dinos.html
dc:creator

Sr. Horácio

 
Figura 6.12. Declaração RDF ilustrada na Figura 6.5 fazendo uso de Namespaces. 

 A codificação XML correspondente a esta declaração é: 

<rdf:Description rdf:about="http://www.paleo.org/dinos.html"> 

  <dc:creator>Sr. Horácio</dc:creator> 

</rdf:Description> 

 É importante ressaltar que esta é uma das formas de se codificar uma declaração em 
RDF. Há outra forma mais compacta, que não será abordada neste texto. 

 Como ilustra a Figura 6.13, o elemento <rdf:Description> engloba a descrição de 
um recurso, identificado pelo atributo “rdf:about”. Note-se que o uso do prefixo “rdf:” 
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indica que o elemento e o atributo são definidos pelo vocabulário RDF (no documento 
completo XML é necessário associar os prefixos namespace com os respectivos URIs). 

http://www.paleo.org/dinos.html
<rdf:Description
     rdf:about=" ">http://www.paleo.org/dinos.html

< >dc:creator

Sr. Horácio

</ >dc:creator
</rdf:Description>

Sr. Horácio

dc:creator

 
Figura 6.13. Relação entre DLG RDF e codificação XML. 

 Dentro de um elemento <rdf:Description> são declaradas as propriedades que 
descrevem o recurso. Para cada propriedade (predicado) é definido um elemento com seu 
nome, como acontece no elemento <dc:creator>. Dentro do elemento correspondente à 
propriedade vai seu valor (objeto). 

 Uma descrição de um recurso geralmente envolve um conjunto de declarações em 
torno do mesmo. Isto, no entanto, não exige a definição de um elemento <rdf:Description> 
para cada declaração. Ao contrário, retornando à analogia ilustrada na Figura 6.1, na qual 
uma descrição RDF é comparada com uma ficha, quando se trata de codificar tal descrição 
em XML, obtém-se um resultado semelhante. 

 A Figura 6.14 ilustra uma nova ficha – baseada em algumas partes da framework 
apresentada na Figura 6.8 – cuja finalidade é descrever um livro disponível no URI 
“http://www.paleo.org/dinos.pdf”. Note-se que novamente foram adotadas propriedades 
definidas pelo Dublin Core, através do URI “http://purl.org/dc/elements/1.1/”, qualificadas 
pelo prefixo “dc:”. 

http://www.paleo.org/dinos.pdf  
dc:title  Vida dos Dinossauros 
dc:creator mailto:horacio@paleo.org 
dc:publisher http://www.edissauros.com.br 

Figura 6.14. Ficha representando descrição RDF com Namespaces e URIs. 

 O respectivo DLG é apresentado na Figura 6.15. 
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http://www.edissauros.com.br

dc:creator
dc:publisher

dc:title

Vida dos Dinossauros

http://www.paleo.org/dinos.pdf

mailto:horacio@paleo.org

 
Figura 6.15. DLG representando descrição da Figura 6.14. 

 Em ambos os casos, o recurso descrito adota uma posição central, em torno da qual 
são definidos propriedades e respectivos valores. Uma configuração equivalente é utilizada na 
codificação RDF: 

<rdf:Description rdf:about="http://www.paleo.org/dinos.pdf"> 

  <dc:title> Vida dos Dinossauros </dc:title> 

  <dc:creator rdf:resource="mailto:horacio@paleo.org"/> 

  <dc:publisher rdf:resource="http://www.edissauros.com.br"/> 

</rdf:Description> 

 O recurso descrito é associado ao elemento principal (raiz) <rdf:Description>. Em 
seguida, tal como acontece em uma ficha, abaixo do elemento principal são relacionados as 
propriedades e respectivos valores. 

 É importante notar que as propriedades estão declaradas de duas maneiras distintas. 
Quando o valor da propriedade corresponde a uma literal string, seu valor aparece como 
conteúdo entre os marcadores do elemento que representa a propriedade: 

  <dc:title> Vida dos Dinossauros </dc:title> 

 Quando o valor da propriedade é um URI (fazendo referência a outro recurso), a 
propriedade é declarada como um elemento vazio e o valor da propriedade aparece como um 
atributo “rdf:resource”: 

  <dc:creator rdf:resource="mailto:horacio@paleo.org"/> 

  <dc:publisher rdf:resource="http://www.edissauros.com.br"/> 

 Mesmo se a representação RDF em XML proporciona um meio bastante prático de 
agrupar declarações sobre o mesmo recurso em um elemento de descrição, isto não impede a 
codificação de mais de um elemento de descrição para se descrever o mesmo recurso,  
permitindo que qualquer descrição seja extensível, dado que sempre será possível  definirem-
se novas declarações a respeito de um recurso, independente do que já foi descrito. 

 Os exemplos apresentados até a Figura 6.15 mostram parcialmente um documento 
RDF. A Figura 6.16 ilustra um documento RDF completo, incluindo o elemento <rdf:RDF>, 
que engloba o conjunto de descrições. Neste elemento estão declaradas as associações de 
namespaces utilizadas no documento. 
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livrodino.rdf 

<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

         xmlns:dc=" http://purl.org/dc/elements/1.1/"> 

    <rdf:Description rdf:about="http://www.paleo.org/dinos.pdf"> 

        <dc:title> Vida dos Dinossauros </dc:title> 

        <dc:creator rdf:resource="mailto:horacio@paleo.org"/>   

        <dc:publisher rdf:resource="http://www.edissauros.com.br"/> 

    </rdf:Description> 

</rdf:RDF> 

Figura 6.16. Documento RDF completo. 

6.3.2.1 Por que RDF e não apenas XML? 

Por ser codificado em XML, o uso de RDF para a descrição de recursos geralmente conduz 
à seguinte questão: Por que não utilizar apenas XML sem RDF para a descrição de recursos?  

 Existem várias razões para isso. Uma das mais importantes é que XML se limita a 
definir uma estrutura e um formato universais de representação de dados, mas não padroniza 
o modo como estes dados serão interpretados pelas aplicações. 

 Por exemplo, uma declaração simples como: “Sr. Horácio é autor da página 
http://www.pale o.org/dino.html”, é codificada de uma única forma em RDF, através de uma 
tripla: sujeito, predicado e objeto. Quando XML é utilizado para codificar tal declaração sem 
o uso de RDF, não existe um modo padrão para codificar tal sentença. 
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<recurso>
    <referencia>
      http://www.paleo.org/dinos.html
    </referencia>
    <propriedade>autor</propriedade>
    <valor>Sr. Horácio</valor>
</recurso>

<recurso referencia="http://www.paleo.org/dinos.html">
    <propriedade rotulo="autor">Sr. Horácio</propriedade>
</recurso>

<recurso referencia="http://www.paleo.org/dinos.html">
    <autor>Sr. Horácio</autor>
</recurso>

<recurso referencia="http://www.paleo.org/dinos.html" autor="Sr. Horacio"/>

recurso

autor Sr. Horácio

valorreferencia propriedade

http://www.paleo.org/dinos.html

recurso

rotulo=autor

Sr. Horácio

propriedade

referencia=http://www.paleo.org/dinos.html

recurso

rotulo=autor

referencia=http://www.paleo.org/dinos.html

recurso

Sr. Horácio

autor

referencia=http://www.paleo.org/dinos.html

 
Figura 6.17. Quatro diferentes maneiras de representar a mesma declaração em XML 

sem RDF. 

 A Figura 6.17 apresenta quatro das incontáveis formas em que esta declaração pode 
ser codificada em XML. Em geral, as aplicações terão acesso ao conteúdo do documento 
através de uma interface padrão denominada DOM – Document Object Model [Wood 
2000], que representa cada documento na forma de uma árvore. À direita de cada 
codificação XML alternativa está representada a respectiva árvore DOM, que enfatiza os 
diferentes modos com os quais um programa pode tratar a mesma declaração. 

 Para uma representação RDF codificada em XML existem bibliotecas de software 
que executam a leitura e análise do documento, e entregam o resultado para  aplicação na 
forma de triplas. Isto significa que representações XML sem RDF exigem que a aplicação 
tenha um conhecimento prévio da estratégia específica utilizada para codificar as informações. 
Estratégia esta que pode ser diferente para cada documento. Se, por um lado, XML 
proporciona interoperabilidade do ponto de vista sintático, ele precisa do RDF para garantir 
interoperabilidade do ponto de vista semântico [Conen 2000]. 

 Outra diferença entre RDF e XML está no papel que cumprem os respectivos 
esquemas. Este assunto será aprofundado na próxima seção.  
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6.4. Definindo vocabulários RDF por meio de Esquemas 

A maior parte dos recursos pode ser agrupada em categorias, conforme suas similaridades. 
Recursos pertencentes à mesma categoria tendem a utilizar o mesmo conjunto de 
propriedades em sua descrição, por exemplo, um recurso da categoria livro pode ser descrito 
pelas propriedades: título, autor, editor, etc. 

 Tal categorização de recursos, bem como as propriedades selecionadas para 
descrevê-los varia de acordo com cada comunidade. Por este motivo, RDF não estabelece 
um conjunto predefinido de propriedades descritivas, mas define um mecanismo para que 
cada comunidade possa fazê-lo, por meio dos esquemas. 

 Uma das tarefas do esquema é definir quais as propriedades que devem aparecer na 
descrição de um recurso, e quais  as restrições de valores para cada uma delas. Ele atua de 
forma semelhante a uma ficha padrão em branco, utilizada como modelo na composição de 
um fichário. Mediante um esquema é possível também verificar a integridade de uma 
descrição RDF, analisando se faz sentido aplicar certas propriedades ao documento e se os 
valores usados nas propriedades fazem sentido [Ahmed 2001]. 

 Além disto, por intermédio de um esquema RDF é possível definir-se uma taxonomia 
englobando: hierarquia de classes, relacionamento entre propriedades, restrições de domínio 
para valores de propriedades, etc. As propriedades e classes não apenas são definidas pelo 
esquema, mas também descritas por ele. 

 Um documento com descrições RDF pode fazer referência a documentos contendo 
esquemas em RDF (RDF Schema), dos quais importa o vocabulário. A referência geralmente 
é feita por meio de namespaces. Um RDF Schema segue a mesma estrutura de descrição de 
RDF e possui um vocabulário próprio [Brickley 2003], cujos fundamentos são apresentados 
a seguir. 

6.4.1 Classes 

RDF utiliza o princípio de classes e subclasses, baseado no sistema utilizado pelo Paradigma 
da Orientação a Objetos, adequado à descrição de recursos. Uma classe RDF é utilizada 
como um  template, a partir da qual se produzirão outras coisas [Duckett 2001]. Quando um 
objeto de dados é criado a partir da definição de uma classe, o objeto é considerado instância 
desta classe. A classe estabelece quais as propriedades que o objeto terá. Um recurso pode 
ser declarado como instância de uma classe. Neste caso, ele deve definir valores para as 
propriedades declaradas na classe. 

 RDF define uma propriedade “rdf:type” cuja função é declarar que determinado 
recurso pertence a determinado tipo. A criação de uma classe em RDF é feita pela 
declaração de que um recurso é do tipo “Class” (Figura 6.18). 

Temperatura rdfs:Class
rdf:type

 
Figura 6.18. DLG representando a declaração da classe Temperatura em RDF. 
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 A codificação em XML segue os mesmos moldes apresentados anteriormente ou, 
opcionalmente,  pode utilizar uma sintaxe mais simplificada: 

<rdfs:Class rdf:ID="Temperatura"> 

</rdfs:Class> 

 Essa nova sintaxe expressa a mesma tripla de uma forma mais prática. A 
decodificação dessa sentença em RDF gera a tripla da Figura 6.18. Detalhes sobre tal 
notação fogem ao escopo deste texto e podem ser aprofundados em [Manola 2003]. 

 RDF possui mecanismos de extensão e especialização de classes por intermédio das 
subclasses.  Uma subclasse RDF herda todas as propriedades definidas pela superclasse e 
pode acrescentar-lhe novas propriedades; por esse motivo, ela atua geralmente como uma 
especialização ou extensão da superclasse. No exemplo a seguir, a classe Celsius é definida 
como subclasse de Temperatura,  mediante a propriedade “rdfs:subClassOf”. 

<rdfs:Class rdf:ID="Celsius"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="Temperatura"/> 

</rdfs:Class> 

 Essa declaração está representada na Figura 6.19. 

Temperatura

Celsius

rdfs:Class
rdf:type

rdfs:subClassOf

rdf:type

 
Figura 6.19. DLG de declaração de classe Celsius herdeira de Temperatura. 

6.4.2 Propriedades 

 Associadas às classes em geral são definidas as propriedades que as descrevem. Em 
RDF,  isto é feito no sentido inverso daquele utilizado pela programação orientada a objetos, 
ou seja, primeiro a propriedade é definida e, em seguida, ela se associa à classe (ao invés de a 
classe definir quais são suas propriedades). Essa inversão permite que uma propriedade possa 
se associar a múltiplas classes. 

 A declaração de uma propriedade é feita de forma semelhante à de uma classe. O 
recurso deve ser do tipo “rdf:Property” (Figura 6.20). 

Autor rdfs:Property
rdf:type

 
Figura 6.20. DLG representando a declaração da propriedade Autor em RDF. 
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 Do mesmo modo que a classe, a codificação da tripla em RDF pode seguir os moldes 
tradicionais, ou utilizar a sintaxe simplificada: 

<rdfs:Property rdf:ID="Autor"> 

</rdfs:Property> 

 Na Figura 6.21, é apresentada uma declaração de classe que representa um livro, e 
duas propriedades a ela associadas: Título e Autor. 

Localização: http://www.qualquer.org/esquema_livro 

<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

         xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"> 

  <rdfs:Class rdf:ID="Livro"> 

  </rdfs:Class> 

  <rdfs:Property rdf:ID="Titulo"> 

    <rdfs:domain rdf:resource=”#Livro”/> 

    <rdfs:range rdf:resource=”http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal”/> 

  </rdfs:Property> 

  <rdfs:Property rdf:ID="Autor"> 

    <rdfs:domain rdf:resource=”#Livro”/> 

    <rdfs:range rdf:resource=”http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal”/> 

  </rdfs:Property> 

</rdf:RDF> 

Figura 6.21. Definição de classe livro e duas propriedades associadas em RDF.  

 Como está ilustrada na Figura 6.22, a definição de cada propriedade possui duas 
propriedades adicionais: “rdf:domain” – que estabelece a classe a qual está associada a 
propriedade – e “rdf:range” – que estabelece os valores aceitos. Neste caso, o URI 
terminado por “#Literal” determina que serão aceitos literais string (os namespaces não são 
aceitos dentro do valor de um atributo, por isso a URI é escrita por extenso). O atributo 
rdf:range possui valor “#Livro”; quando um URI inicia com um sustenido (‘#’) significa uma 
referência relativa que aponta para dentro do documento, que no exemplo consiste na classe 
Livro. 
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Autor rdfs:Property

#Livro

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal

rdf:type

rdfs:range

rdfs:domain

 
Figura 6.22. DLG representando a declaração da propriedade Autor associada à classe 

Livro. 

 A Figura 6.23 ilustra a descrição de um recurso, declarado como instância da classe 
Livro por intermédio da propriedade “rdf:Type”. Seguindo a especificação da classe, são 
declaradas as propriedades Título e Autor com seus respectivos valores. 

umlivro.rdf 

<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

         xmlns:livro="http://www.qualquer.org/esquema_livro#"> 

    <rdf:Description rdf:about="http://www.paleo.org/dinos.pdf"> 

        <rdf:type rdf:resource="http://www.qualquer.org/esquema_livro#Livro"/> 

        <livro:Titulo> Vida dos Dinossauros </livro:Titulo> 

        <livro:Autor> Sr. Horácio </livro:Autor> 

    </rdf:Description> 

</rdf:RDF> 

Figura 6.23. Descrição de um recurso da classe Livro. 

 RDF Schema estabelece muitos outros recursos não tratados neste texto. Entre eles 
se destacam as capacidades de: definir subpropriedades, tratar com tipos de dados básicos 
(inteiros, reais, etc.), etc. 

6.4.3 Web Semântica 

A Web Semântica pode ser concebida como uma iniciativa liderada pelo World Wide Web 
Consortium  – W3C (www.w3.org), para a definição de padrões aptos a tornar o conteúdo 
da Web mais apropriado para ‘consumo por computadores’. 

 Enquanto HTML define um conjunto de marcadores que orientam programas de 
computador na apresentação de documentos e aspectos de navegação, RDF oferece uma 
infra-estrutura que permite estruturar informações passíveis de serem reconhecidas 
automaticamente por programas de computador e utilizadas das mais diversas maneiras, 
conforme o vocabulário usado para a representação dos dados; o que significa ser mais 
apropriado ao ‘consumo por computadores’. 
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 Por esse motivo, como pode ser observado na Figura 6.24, RDF figura como uma 
das camadas da Web Semântica. A partir da explanação feita neste texto, é possível 
compreender porque abaixo de RDF estão: XML, Namespaces e URI. Unicode cumpre a 
função de codificação dos caracteres. 

 

 
Figura 6.24. Camadas da Web Semântica (figura extraída de [Koivunen 2001]). 

 Na camada acima de RDF estão as ontologias. 

 Atualmente, o termo ontologia tem sido definido em computação de diversas 
maneiras; ele tem origem na filosofia, quando Aristóteles tentou estabelecer um sistema de 
classificação para as ‘coisas’ no mundo. A computação importou e adaptou este termo a seu 
contexto. [Studer 1998] 

 De certa forma, o termo ontologia em computação mantém uma estreita relação com 
suas origens, por definir um sistema de classificação de conceitos. Adicionalmente, para fins 
computacionais, ontologias devem estar especificadas formalmente, de tal modo que permitam 
o compartilhamento de uma conceitualização sobre determinado domínio. 

 Em termos práticos, foi criada uma linguagem sobre RDF, denominada OWL – Web 
Ontology Language [Smith 2003], que estende suas capacidades para a definição de 
relações comumente utilizadas por formalismos voltados à definição de ontologias. 

6.5. Metadados Educacionais e LOM 

Como pôde ser observado, RDF estabelece uma infra-estrutura completa para que 
comunidades possam definir seus próprios vocabulários, e utilizá-los na descrição de 
recursos. Tais recursos podem se encontrar em duas situações: ou são recuperáveis 
digitalmente por meio  da Web e, neste caso, são basicamente um conjunto de dados, ou são 
apenas referenciados por intermédio da Web, sendo representados por um URI, que 
basicamente é formado por um conjunto de dados. 
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 Em qualquer dos casos, uma descrição RDF estará representando dados sobre 
outros dados, ou seja, estará representando metadados. Por este motivo RDF também pode 
ser tomado como uma base de processamento para metadados. 

 Diversos esforços têm sido realizados para se estabelecerem vocabulários comuns de 
metadados mediante a padronização de conjuntos de descritores, interpretados de forma 
única entre as diversas comunidades. Estes padrões promovem a interoperabilidade entre 
sistemas e comunidades diversos. Em particular, pode ser destacada a iniciativa Dublin Core 
[Dublin 2003]. 

 Dublin Core definiu um conjunto de elementos descritivos com o objetivo original de 
permitir que autores agreguem uma descrição a seus recursos produzidos para Web. Tal 
iniciativa atraiu a atenção de comunidades que fazem uso da descrição formal de recursos, 
como museus, bibliotecas, agências governamentais e organizações comerciais. 

 Esse conjunto de elementos descritivos está atualmente representado em esquemas 
RDF e declara propriedades fundamentais, amplamente adotadas pela comunidade RDF, tais 
como: título, criador, data, formato, etc. 

 No contexto da educação, o IEEE Learning Technology Standardization 
Committee (LTSC)  vem liderando um projeto para a elaboração de um padrão de 
metadados para “objetos de aprendizagem”, o LOM - Learning Object Metadata [LTSC 
2002]. Este projeto apóia -se sobre o conceito de “objeto de aprendizagem”: 

Objeto de aprendizagem é aqui definido como qualquer entidade, digital ou não digital, que 
pode ser utilizada, reutilizada ou referenciada durante o aprendizado apoiado sobre a 
tecnologia. Exemplos de aprendizado apoiado em tecnologia incluem sistemas de treinamento 
baseados no computador, ambientes de aprendizado interativo, sistemas inteligentes de 
instrução auxiliada por computador, sistemas de aprendizado à distância, sistemas de 
aprendizado baseados na Web e ambientes de aprendizado colaborativo [LTSC 2000]. 

 Os metadados que descrevem esses objetos LOM são definidos em termos de 
propriedades e valores. Cada objeto possui um conjunto de propriedades a ele relacionadas. 

 Para padronizar as propriedades que descrevem cada objeto de aprendizagem, no 
sentido de viabilizar o intercâmbio dos mesmos, a especificação adota o conceito de 
esquemas (schemes). No LOM, os esquemas são estruturas hierárquicas que determinam 
quais são as propriedades associadas a um objeto de conhecimento, definindo para cada um 
o seu tipo, domínio e obrigatoriedade. 

 O padrão do IEEE é montado sobre um esquema bastante genérico, denominado 
BaseScheme (esquema básico), cujo princípio é reunir os principais elementos comuns entre 
os objetos educacionais. Este esquema pode ser estendido para outros esquemas derivados, 
de acordo com necessidades específicas. 

 A estrutura geral do BaseScheme é dividida segundo grupos de propriedades: 

General Dados de identificação, chaves de acesso, delimitação do domínio, 
descrição do conteúdo e da estrutura. 

LifeCycle Dados para controle e documentação do ciclo de vida do documento. 
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MetaMetaData Referências à origem e estrutura dos metadados.  

Technical  Dados técnicos, tais como: formato, tamanho, requisitos de sistema 
operacional, duração, etc. 

Educational Elementos de descrição pedagógica do recurso, tais como: abordagem, 
nível de interatividade, pré-requisitos, objetivo educacional, grau de 
dificuldade, tempo esperado de trabalho, etc.  

Rights Dados referentes às condições de uso do produto e, eventualmente, 
valores a serem pagos pelo uso do recurso. 

Relation Características que relacionam o objeto de aprendizagem com outros. 

Annotation Comentários referentes ao uso educacional do produto. 

Classification Referência que determina onde o recurso será colocado dentro de um 
sistema de classificação específico. 

 O padrão IMS [McKell 2001] define um mapeamento de LOM para XML. Tal 
representação é utilizada por projetos como o Educational Object Economy 
(www.eoe.org), que mantém um repositório de objetos educacionais aos quais podem ser 
associados metadados IMS. 

 Atualmente, há uma proposta de integração do LOM com RDF [Nilsson 2002]. 
Apesar de ser uma integração bastante promissora, não existem ainda resultados concretos 
quanto à aplicação de tal combinação. 

 Associado ao IMS está o projeto SCORM – Sharable Content Object Reference 
Model (www.adlnet.org) – cujo objetivo é definir um modelo para agregação de conteúdo e 
um ambiente runtime baseados na Web, aptos a lidar com objetos de aprendizagem.  

 De uma forma geral, a perspectiva dos objetos de aprendizagem tem-se inserido em 
diversos outros projetos, tais como a biblioteca de recursos educacionais multimídia 
MERLOT (www.merlot.org) e um projeto de cooperação internacional, no qual o Brasil está 
envolvido, denominado RIVED – Rede Internacional Virtual de Cooperação 
(rived.proinfo.mec.gov.br). 

6.6. Considerações Finais 

Conhecer as tecnologias Web e aprender a explorá-las tem sido uma necessidade crescente 
nos mais diversos domínios, principalmente no da computação. 

 Por outro lado, a velocidade com que surgem novas tecnologias tem gerado uma 
demanda crescente por material de formação, que muitas vezes é escasso ou mal formulado, 
dado o curto tempo em que a tecnologia se estabeleceu, não permitindo o amadurecimento 
dos novos conceitos e a experimentação das novas ferramentas. 

 Em alguns casos, isso resulta no uso equivocado de novas tecnologias, ou não uso 
pela falta de conhecimento. 

 Este material foi elaborado com o propósito de apresentar fundamentos a respeito de 
RDF e metadados no contexto educacional e organizado a partir de uma reflexão sobre as 
dificuldades encontradas na compreensão e aquisição de tais tecnologias. 
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 Em síntese, alguns aspectos tratados no presente trabalho devem ser aqui ressaltados 
como: 

ú RDF representa, dentro do seu contexto de aplicação, um salto qualitativo sobre 
representações XML sem RDF. 

ú A Web tem trilhado caminhos para a construção de um novo conceito de aplicação, 
capaz de ler e processar dados disponíveis na rede, executando automaticamente 
tarefas que antes eram desempenhadas por seres humanos. 

ú No contexto educacional, a Web Semântica proporcionará mudanças significativas na 
forma como se pensa em: interoperabilidade entre aplicações, publicação e 
reutilização de material pedagógico, pesquisa, etc.  

ú Aliados a isso estão os objetos de aprendizagem: uma combinação de metáfora e 
perspectiva sobre o modo de atuar frentes aos recursos pedagógicos disponíveis na 
rede, que tem dado origem a uma nova geração de aplicações. 
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