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RESUMO

Atualmente a necessidade de treinamento e atualização de conhecimentos
tornam-se indispensáveis para o desempenho de funções profissionais e acadêmicas. As
empresas e as instituições acadêmicas aplicam recursos crescentes no aprendizado,
devido à vital importância para a sobrevivência destas. Embora existam o investimento
e a preocupação com o treinamento, o volume de informações e a velocidade na qual
deve-se absorvê-las são desalentadoras, exigindo meios de aprendizado mais eficientes
e flexíveis, e não somente o ensino presencial.
A EAD (Educação a Distância) respondeu ao apelo da sociedade propiciando
uma forma de aprendizado que complementou com eficiência o ensino presencial. A
ampliação das possibilidades de acesso ao conhecimento, destacou e popularizou-a
como modalidade de ensino, integrando-a às novas mídias de comunicação; evoluindo
o ensino a distância para novos conceitos como o EDMC (Educação a Distância
Mediada por Computador) e o e-Learning. A EAD aliou-se a recursos tecnológicos
modernos e adotou uma metodologia pedagógica própria para o ensino à distância
utilizando a informática, nascendo o EDMC. Com a informática e a Internet
incorporando-se ao cotidiano da vida moderna, a EAD começa a utilizar este meio de
comunicação, conciliando com os princípios pedagógicos do EDMC e conteúdos
padronizados de aprendizagem, aplicados à Web,

obtendo-se, dessa forma, o e-

Learning.
O e-Learning, uma forma de EAD, tem seus custos concentrados no Servidor
do sistema. O Servidor de e-Learning, considerando a Internet, ou Intranet já instalada,
é o principal componente de uma solução de e-Learning, podendo ser concebido a
partir de Softwares Livres. Os Softwares Livres podem reduzir consideravelmente o
custo de uma solução de e-Learning, proporcionando qualidade e eficiência
satisfatórios.
O Servidor de e-Learning, devido a sua arquitetura, pode ser composto de
duas partes: a Plataforma de e-Learning e o Sistema de e-Learning. A Plataforma de eLearning implementa-se semelhante a um Servidor Web. O Sistema de e-Learning
implementa-se com duas alternativas: desenvolve-se um Sistema próprio ou instala-se
um produto de mercado. Todos os Softwares utilizados devem ser Livres.
Nesta dissertação são apresentados os fundamentos pedagógicos, os padrões
de conteúdo e os recursos tecnológicos necessários para o projeto de um Servidor de eLearning, e sua implementação em uma Rede Corporativa. A principal contribuição

desta pesquisa está no ferramental apresentado que propicia um Sistema de
Aprendizado eletrônico eficiente e acessível.

Palavras-chave: Sistemas de Gerenciamento de Aprendizado, e-Learning,
Aprendizado Eletrônico, Educação a Distância

ABSTRACT

Today’s need for training and recycling is essential in performing
professional and academic functions.

Businesses and academic institutions are

increasing investments in learning, due to its vital importance in their survival.
Although there are investments and preoccupations with training, the volume of
information and the speed in which one must absorb them are disheartening, creating
new learning methods that are more efficient and flexible, and not only in “in
classroom” education.
The EAD (Distance Learning) fulfilled these needs by providing a form of
learning that efficiently complemented regular education. The increase in possibilities
for accessing knowledge has made it stand out and become popular as a means of
education, integrating it to new means of communication, expanding distance learning
to new concepts such as the EDMC (Distance Education Mediated by Computer) and
e-Learning.
The e-Learning is a form of EAD where the costs are concentrated in the
system’s Server.

The e-Learning Server, considering the Internet, or previously

installed Intranet, is the main component of an e-Learning solution, may be conceived
from Free Software. Free Software can considerably reduce the cost of an e-Learning
solution, providing satisfactory quality and efficiency.
The e-Learning Server, due to its architecture, can be composed of two parts:
the e-Learning Platform and the e-Learning System.

The e-Learning platform is

implemented in a fashion similar to a Web Server.

The e-Learning System is

implemented in two alternatives: by either developing a specific system or by installing
a market product. All products used should be Freeware.
In this dissertation we present the pedagogical basis, the content patterns and
the necessary technological resources for the project of an e-Learning Server, and its
implementation in a Corporative Network. The main contribution of this research is in
the tools presented which make an Electronic Learning System efficient and accessible.

Key words: Learning Management System, e-Learning, Electronic
Learning, Distance Learning.
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CAPÍTULO 1

1 Introdução

O principal argumento para determinação do grau de importância da
informação para uma empresa moderna é a análise da necessidade do aprendizado para
os funcionários no desempenho de suas funções. No ambiente corporativo, o
aprendizado evoluiu e tornou-se mais importante que nunca, mas o volume de
informações e a velocidade na qual deve-se aprender e absorvê-las são desalentadores.
Dessa forma, pode-se afirmar que os principais métodos e meios tradicionais para
aquisição de conhecimento estão se mostrando pouco eficientes e lentos.

É certo

concluir também, que há uma necessidade de mudança na maneira como se
disponibilizam as informações, e como tornar o aprendizado eficiente, rápido e
acessível.
Conforme estatísticas recentes, em 1998 foram gastos US$ 62,5 bilhões em
treinamento corporativo, significando um aumento de 24% em 5 anos, sendo que dessa
quantia, a parcela aplicada em instalações e custos indiretos, predominantemente salas
de aula, foi de US$ 4,5 bilhões, representando um aumento de 9% apenas, em 5 anos,
nos Estados Unidos [Rosenberg, 2002]. Ao comparar esse montante com o total
empregado em serviços externos, ou seja, compra de produtos e serviços de
treinamento, que representou US$ 15 bilhões, no mesmo período, verifica-se um
aumento de 66% nos 5 últimos anos. Esse aumento notável nos gastos com produtos e
serviços, reside, em quase sua totalidade, na compra de hardware e sistemas de
educação, que são disponibilizados em novas tecnologias direcionadas para a educação
na era da informação.
Para mensurar de forma mais precisa o volume de recursos aplicados no
treinamento corporativo, a Training Magazine afirma que os gastos com treinamento
externo à empresa aumentaram em 52% nos últimos 5 anos [Industry Report, 1999].
Nota-se então, que enquanto os recursos direcionados aos sistemas de treinamento
tiveram um aumento, em percentual e em valores absolutos, bem maiores do que
instalações para cursos presenciais, as empresas também estão gastando muito
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contratando serviços externos desse tipo, ou seja, os gastos concentram-se em
treinamento externo e sistemas de aprendizado na empresa. A situação ideal para uma
empresa seria diminuir os gastos com sistemas de treinamento adotando-se soluções
acessíveis e viáveis, e redirecionar os treinamentos externos para estes sistemas
internos. Segundo Hammer e Champy, para avaliar a viabilidade de se adotar um novo
programa de treinamento, principalmente a distância, deve-se considerar alguns critérios
como custos, qualidade, eficiência e velocidade [Hammer, 1997]. Portanto, aplicando-se
estes critérios, e com os dados sobre aplicação de recursos com treinamento nas
empresas, descritos anteriormente, pode-se questionar e analisar as expectativas, para
um futuro próximo, dos processos de treinamento com duas indagações:
•

Atualmente a relação custo/benefício nos investimentos em treinamento
é vantajosa para a corporação?

•

Como diminuir custos sem perder a qualidade e eficiência das novas
tecnologias no treinamento corporativo?

A análise das questões acima é crucial na tomada de decisões sobre
treinamento corporativo, bem como, o dimensionamento dos recursos e esforços que
serão aplicados. As perguntas não têm uma resposta direta, mas podem-se analisar
alguns pontos conclusivos para nortear algumas propostas objetivando um melhor
entendimento do problema e, conseqüentemente, melhorar a aplicação de recursos
preciosos para a saúde financeira da empresa.
A primeira questão é sobre a vantagem no aprendizado corporativo. A análise
dessa primeira indagação é mais fácil que a segunda; pois, de acordo com um estudo da
ASTD (American Society for Training and Development), o sucesso corporativo está
diretamente ligado aos investimentos em treinamento corporativo [ASTD, 1998]. O
estudo mostra que os investimentos em treinamento são diretamente proporcionais ao
sucesso de vendas. A conclusão, que é apresentada neste estudo, indica que o
treinamento, dentro de um processo eficiente de aprendizado, é imprescindível para a
sobrevivência e crescimento da empresa.
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Intrínsecos na primeira questão estão os conceitos de EAD (Educação a
Distância) e suas variantes (EDMC1 – Educação a Distância Mediada por Computador e
o e-Learning), e sua viabilidade na aplicação no treinamento corporativo. Este trabalho
procura fundamentar, através da evolução do processo de treinamento e na eficiência da
EAD, que o ensino a distância pode substituir o ensino presencial com várias vantagens
na maior parte dos casos, sendo que em uma boa parte, ele se torna a melhor alternativa.
A escolha de um treinamento a distância se fundamenta nos critérios de sucesso citados
por Hammer e Champy [Hammer, 1997], ou seja, baixos custos, níveis de qualidade
cada vez melhores, serviços de aprendizado disponíveis em qualquer lugar e momento e
velocidade e eficácia do aprendizado. Conforme gráfico ilustrativo na figura 1, a
definição de EAD, EDMC e e-Learning estão ligadas à própria evolução do ensino à
distância e, na ordem decrescente, à abrangência de conceitos, ou seja, o e-Learning é a
mais nova e sofisticada das formas de se aplicar o EDMC, que por sua vez é uma
modalidade do EAD, e esta engloba todas as formas de ensino a distância.

EAD

EDMC

e-Learning

Evolução nos processos de ensino a distância

Figura 1 - Conceitos e evolução no Ensino a Distância [Fonte: própria].

1

EDMC (Educação a Distância Mediada por Computador) foi definida pela primeira vez no Brasil em
1.996, pelos Professores Maurício Prates e Waldomiro Loyolla, sendo uma referência nacional na
implementação de cursos a distância. O EDMC é um conjunto de práticas pedagógicas aos quais são
adequados o ferramental tecnológico e de infra-estrutura.
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A segunda questão envolve uma série de fatores, entre eles a questão de
“custos X qualidade”. Considerando soluções de Educação a Distância mediada por
Computador (EDMC) e o estudo anteriormente citado, verifica-se que o maior aumento,
cerca de 66%, nos custos com treinamento corporativo foi na compra de hardware e
sistemas de educação, que são desenvolvidos sobre plataformas e softwares
proprietários. Devido a natureza da produção e monopólio do desenvolvimento e
comercialização desses sistemas, o preço da tecnologia, licenças, sistemas e manutenção
representam praticamente o custo total de uma solução de EAD2. Sendo assim, a
solução para diminuir de forma considerável os gastos com treinamento corporativo é
buscar soluções alternativas para sistemas de treinamento corporativo e acadêmico.
A disseminação do Software Livre e sua aplicação no mercado proporcionam
uma redução de custos, e se apresenta como uma ótima alternativa para sistemas
corporativos, propiciando um rol de softwares para qualquer atividade, com estabilidade
operacional e eficiência. Conseqüentemente há disponível uma solução viável para o
problema de custos, ou seja, uma solução na qual não se paga pelo software, licença ou
contratos de manutenção e suporte dos produtos, apenas investe-se no projeto,
implementação, serviços e treinamento, de forma semelhante ao se utilizar produtos
proprietários de mercado.
Considerando que uma solução de EAD é composta pela plataforma e o sistema
de EAD, a presente proposta propõe utilizar uma plataforma livre (composta apenas de
Software Livre) para implementação de um Sistema de EAD, mais especificamente um
Sistema de e-Learning; e obter este Sistema de duas formas possíveis: a primeira é
desenvolver um sistema utilizando ferramentas e linguagens de uso livre, e a segunda é
obter um Sistema de e-Learning sob os termos de Software Livre. Nas duas opções, para
implantar e utilizar um sistema de EAD satisfatoriamente é necessário analisar alguns
pontos e compará-los ao ensino convencional, selecionando os conceitos aplicáveis a
esta nova modalidade. Ao objetivar uma explicação, resumem-se quesitos para
implementar uma solução de EAD em uma corporação em dois pontos: bases
pedagógicas e padrões de conteúdo para o projeto do Sistema de e-Learning e recursos
tecnológicos para sua implementação. As bases pedagógicas e o padrão de conteúdo
norteiam uma metodologia para o treinamento e uma flexibilidade na utilização dos

2

Há de se considerar uma solução baseada em uma arquitetura “Cliente-Servidor”, em que o servidor
concentre essa solução e exista uma estrutura de rede instalada. Neste caso o montante dos recursos são
aplicados no Servidor.
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“Objetos de Aprendizagem”, e conseqüentemente, maximizam a eficiência de um
sistema de EAD corporativo ou acadêmico; enquanto que os recursos tecnológicos, ou
base tecnológica, provêem o sistema de tecnologia de disponibilização de conteúdo,
utilização eficiente de variadas mídias e abrangência da rede necessárias para um
treinamento a distância que o diferencie do ensino tradicional, conforme arquitetura
apresentada na figura 2.

Bases pedagógicas/
metodologia e Padrões
de conteúdo

Aplicativo
para EAD

Recursos de Hardware e Sistemas
básicos

SISTEMA EAD

PLATAFORMA

SOLUÇÃO EAD
Base Pedagógica
e Padrão de conteúdo

Base Tecnológica

Figura 2 - Requisitos para uma Solução de EAD corporativa [Fonte: própria].

Fundamenta-se, pela afirmação de Bochenski, que em uma aplicação clienteservidor, na qual é baseada a maioria dos sistemas corporativos, que utiliza a infraestrutura de uma Intranet/Internet, em que a parte cliente é baseada em uma GUI (Grafic
User Interface) padronizada (browsers), quase a totalidade da lógica e complexidade da
solução reside no servidor [Bochenski, 1995]. Fica evidente então, que uma solução
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para treinamento, baseada em uma Intranet/Internet, o custo maior e a complexidade da
solução residem no servidor corporativo, isto é, todo conteúdo e lógica do sistema
estarão armazenados no servidor, sendo acessada por GUI’s padronizadas, no caso
browsers ou navegadores1 . No entanto, como lembra Kelly, “na Web, o conteúdo pode
ser Rei, mas a infra-estrutura é Deus” [Kelly, 2001], apesar do servidor desempenhar
um papel fundamental, é necessário considerar toda a infra-estrutura de rede já
instalada. Sendo o servidor compatível com a rede instalada, não se considera o custo
desta na solução EAD, e direcionam-se os esforços apenas na solução de um servidor
Web para ensino a distância. Obviamente, sendo a rede imprescindível para um sistema
de EAD, identificam-se claramente dois requisitos tecnológicos essenciais para a
implementação, conforme ilustrado na figura 3, e funcionamento de um sistema de
EAD:
•

O armazenamento e disponibilização do conteúdo, ou seja, a própria
solução EAD, implementada sob a forma de um servidor de conteúdo
para que os aplicativos clientes acessem as informações;

•

Os Meios de Acesso para que a informação chegue até os alunos. Toda
a infra-estrutura de comunicação para que os aplicativos possam
acessar remotamente o servidor de conteúdo.

As duas partes do suporte tecnológico devem estar ajustadas e adequadas ao
ambiente, para oferecer a melhor qualidade e eficiência, pois um servidor de conteúdo
problemático desqualifica qualquer estrutura de rede sofisticada, e o inverso também é
verdadeiro, uma conectividade de baixa qualidade indisponibiliza os melhores recursos
de mídia para aprendizado.
A conclusão direta, considerando uma base corporativa já instalada (Redes e
sistemas corporativos), é que um servidor de sistema de EAD baseado em Software
Livre, implementado sob a forma de plataforma Web, pode utilizar toda a infra-estrutura
da Intranet corporativa e Internet, os Meios de Acesso, baixando sensivelmente os
custos de desenvolvimento, implementação e manutenção. O projeto de uma solução de
ensino a distância baseada em uma plataforma Web, integrado à rede corporativa ou
1

Atualmente os navegadores para Internet, ou browsers, são disponibilizados como parte integrante do
Sistema Operacional, como no caso da plataforma Microsoft, ou oferecidos gratuitamente na Internet
como o Mozilla/Netscape, Koqueror, Lynx, Nautilus, Ópera, Galleon, Links, Mosaic e outros; portanto o
aplicativo cliente para acesso a Intranet/Internet não implica em gastos.
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Internet, é considerado uma forma de e-Learning, ou seja, EAD sob a plataforma Web
como último resultado de uma seqüência evolutiva dos processos de treinamento à
distância.

MEIOS DE
ACESSO
ALUNO

ALUNO

ALUNO

ALUNO

ALUNO

ALUNO

SOLUÇÃO EAD
(Servidor de
Conteúdo)

Figura 3 - Recursos tecnológicos de uma Estrutura de EAD [Fonte: própria].

A principal proposta do presente trabalho é disponibilizar uma metodologia e
direcionamento para busca de um Sistema de e-Learning Livre, baseado em servidores
utilizando uma plataforma Web, composta de Software livre. Aborda também o projeto,
desenvolvimento e implementação de um Sistema de e-Learning com ferramentas e
linguagens Livres, fundamentado em bases pedagógicas da EAD e padrões de conteúdo
baseados em Objetos de Aprendizado e Metadados, bem como a alternativa de adoção
de um produto livre, um Sistema de e-Learning, que também esteja sob os termos da
GPL (General Public License)3, avaliando-o sobre as mesmas bases pedagógicas e
padrões de conteúdo. Como exemplo, toma-se o Teleduc, aplicativo para EAD
3

GPL (General Public License) são as diretrizes e normas dos direitos autorais aos quais estão
submetidos os programas do projeto GNU. GNU não é um acrônimo. GNU é um projeto iniciado em
1983 e tem por objetivo manter o desenvolvimento e distribuição de softwares livres, eliminando
qualquer restrição quanto a execução, cópia, distribuição, estudo, modificação e aperfeiçoamento destes.
O projeto GNU é administrado pela FSF (Free Software Foundation). Uma tradução não oficial da licença
está disponível no site da GNU [GNU License, 2004], utilizada por vários softwares no Brasil.
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disponibilizado pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), que é
implementado sobre uma plataforma igualmente livre.
O trabalho ainda compara as soluções de gerenciamento de conteúdo,
participação e administração de cursos em Servidores de e-Learning desenvolvidas e
colocadas no mercado como soluções proprietárias, os conhecidos LMS (Learning
Management System), como o WebCT, LearningSpace e o AulaNet, realizando outra
comparação paralela com o projeto de desenvolvimento de uma aplicação de e-Learning
própria, ou personalizada. Com o estudo citado, o trabalho pretende aprofundar os
estudos sobre a proposta de uma solução alternativa e sua viabilidade.
A proposta trata também de um estudo de caso realizado com a implementação e
teste de um protótipo de Sistema de e-Learning desenvolvido, o EducaNet, a partir do
resultado dos dados obtidos com a aplicação de um curso de Linux em uma Instituição
Financeira. O estudo torna-se mais interessante quando se compara o resultado desta
experiência com outro Sistema disponível no mercado, o Software Livre Teleduc. São
mostrados ainda os primeiros testes do protótipo EducaNet com conteúdo gerado, a
partir de uma ferramenta proprietária, sob o padrão de conteúdo de aprendizado
adotado.
No capítulo 2 desta dissertação é realizado um estudo da seqüência evolutiva da
EAD/EDMC e o direcionamento de suas tecnologias inerentes para o e-Learning. Após
serão fundamentadas as bases pedagógicas para um projeto de e-Learning, a
metodologia utilizada e a aplicação dos modelos construtivista e andragógico na
fundamentação de um Sistema de e-Learning. A base pedagógica é utilizada para
desenvolver um Sistema de e-Learning próprio ou avaliar um sistema obtido sob os
termos de software livre. Serão definidos os padrões de conteúdo atualmente existentes,
os Objetos de Aprendizado e as estruturas de Metadados, adotando-se um consenso
entre os padrões de mercado.
O capítulo 3 mostra a arquitetura de um Servidor de e-Learning, descrevendo a
implementação de sua plataforma Web em uma estrutura de Intranet/Internet existente,
e do Sistema e-Learning, na forma de um aplicativo desenvolvido ou um produto
disponível no mercado, todos obtidos como Software Livre. Toda a implementação da
plataforma, e desenvolvimento no caso de Sistema de e-Learning próprio, é baseada em
Software Livre, especificamente na suíte LAMP (Linux, Apache, MySQL and
Pearl/PHP). Por último, esta parte conceitual é complementada pela descrição das
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metodologias usadas no desenvolvimento e implementação da solução. É realizado
também um estudo do TelEduc.
O capítulo 4 apresenta uma proposta para desenvolvimento de um Sistema eLearning, mostrando sua arquitetura através do modelo de processo de negócio (IDEF Integration Definition for Function Modeling) e exemplificando seu modelo dinâmico
por UML (Unified Modeling Language), além de alguns procedimentos para a
implementação de um protótipo, em servidores baseados em Software Livre, para uma
solução de e-Learning, realizando uma descrição dos procedimentos e ferramentas
utilizados. O capítulo mostra também alternativas para a implementação de uma solução
utilizando um Sistema de e-Learning livre e gratuito, o Teleduc.
No capítulo 5 é descrito um estudo de caso, iniciando com uma fundamentação
da aplicação dos Servidores e-Learning em redes corporativas, para logo após mostrar
um exemplo de um curso aplicado com o protótipo desenvolvido, chamado de
EducaNet, e também com uma ferramenta livre, o Teleduc, apresentando um resumo do
funcionamento, operacionalização, administração, integração com a rede corporativa e
resultados da aplicação. São apresentados alguns testes com conteúdo no padrão
SCORM, gerado a partir de uma ferramenta de autoria.
Por fim, o capítulo 6 mostra uma avaliação conclusiva do protótipo da proposta
de um Servidor e-Learning baseado em Software Livre, do Sistema de e-Learning
desenvolvido e do Software Livre utilizado como alternativa de Sistema e-Learning, o
Teleduc. Nesta avaliação são comentados os resultados e expectativas das soluções
citadas, analisando com isso, a importância e viabilidade na aplicação do software livre
nos modelos de Metodologia EDMC e de padrão de conteúdo SCORM. O capítulo da
conclusão termina apresentando algumas possibilidades para trabalhos futuros e
expectativas e tendências do mercado para o e-Learning.
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CAPÍTULO 2

2 Bases Pedagógicas e Padrões de conteúdo para Servidores de
e-Learning

No presente capítulo explica-se a evolução da EAD, estabelecendo-se a relação das
fases desta com os recursos e tecnologias utilizados. A evolução da EAD fundamenta a
escolha de uma metodologia pedagógica baseada na EDMC, determinando um padrão
de unidade de conhecimento. A aplicação de um padrão para a unidade de
conhecimento exige a especificação de um padrão de conteúdo, adotando-se o SCORM
para este projeto, apresentado no final deste capítulo.

2.1 Introdução

As tecnologias de informação e comunicação aplicadas à Educação a Distância
impuseram uma transformação e evolução nesta modalidade de ensino. A necessidade
de democratizar o acesso ao conhecimento e expandir as oportunidades de ensino,
aumentando as possibilidades de ensinar e aprender, levou ao emprego de um arsenal
tecnológico no ensino a distância, tornando-o mais apresentável, atraente, eficiente e
abrangente. A nova Educação a Distância que se apresenta é uma poderosa ferramenta
de disseminação de informação e de aprendizado, portanto é necessário que exista uma
metodologia pedagógica direcionada a esta nova modalidade de ensino. Um enfoque
pedagógico apropriado garantirá o sucesso na elaboração, desenvolvimento, aplicação e
didática de um curso a distância.
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O material didático criado atualmente utiliza a multimídia com interatividade,
tornado o ensino mais efetivo. Embora a multimídia seja bastante atraente e efetiva no
ensino a distância sua produção é trabalhosa, o que incentiva a troca de conteúdo entre
sistemas. Para que exista essa característica de reusabilidade de conteúdo é necessário
que o Sistema de e-Learning seja compatível com o padrão aceito no mercado,
conseqüentemente, a presente proposta analisa os padrões disponíveis e procura adotar
um padrão definido.
Neste capítulo será apresentada a evolução do ensino a distância e de que forma
essa evolução proporcionou o surgimento de modalidades especializadas de EAD.
Novos conceitos de EAD, como EDMC e e-Learning, são explicados a partir da
transformação e aplicação tecnológica, aliadas a uma metodologia pedagógica, na
transmissão de informação e relacionamento

entre orientadores e aprendentes4. O

EDMC fundamentará uma metodologia pedagógica. Serão ainda estudados os modelos
de conteúdo, analisando o padrão de Objetos de Aprendizagem, sua estrutura de
Metadados Educacionais e sua aplicação no projeto, objetivando obter característica de
interoperabilidade,

acessibilidade,

escalabilidade,

durabilidade,

economia

e

flexibilidade.
Objetivando construir ou avaliar um Sistema de e-Learning utilizando recursos
tecnológicos sob os termos de software livre, deve-se delinear um modelo pedagógico
como referência. O modelo pedagógico deve estabelecer diretrizes para os trabalhos de
um Servidor de e-Learning, especificamente na parte do Sistema de e-Learning,
garantindo a coerência do sistema com as atuais metodologias educacionais e a
eficiência e sucesso didático na sua aplicação. O padrão de conteúdo cuida do aspecto
de “atomicidade” do conteúdo, permitindo ao professor ou aluno, flexibilidade na
contextualização, organização e portabilidade dos Objetos de Aprendizagem.
O modelo pedagógico proposto fundamenta-se na abordagem pedagógico
construtivista, devido à flexibilidade e sua característica de estímulo ao aluno em buscar
o conhecimento. O Sistema de e-Learning proposto é direcionado ao ensino de adultos,
ou seja, aplicado ao treinamento corporativo ou acadêmico, portanto deve basear-se em
uma estrutura andragógica, utilizando qualidades do público alvo, como experiência e
motivação, e respeitando alguns limites, como disponibilidade para aprender.
4

Os conceitos de orientador e aprendente são aplicados quando, num processo de aprendizado via EAD,
utiliza-se princípios andragógicos para fundamentar a metodologia de ensino, ou seja, um ensino voltado
para adultos. O aprendente possui um perfil de auto-dirigir seu processo de aprendizado, e o orientador
de organizar e motivar as atividades dando sentido ao aprendizado.
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2.2 Educação a Distância

O EAD conta com mais de um século de existência, e vem se apresentando
como um dos principais pontos que norteiam os rumos da educação em uma sociedade
fundamentada em recursos tecnológicos de comunicação. Os cursos a distância,
realizados sobre diversas tecnologias e metodologias, se multiplicam diariamente, do
mais simples, como cursos de culinária, até os mais complexos, como cursos de
doutorado. Dessa forma é um mercado em franca expansão, produzindo softwares e
tecnologias a cada momento, procurando adaptar metodologias pedagógicas a esses
produtos, ganhando formas cada vez mais produtivas e atraentes, transformando o
cenário educacional, e rumando por caminhos ainda difíceis de prever. Neste cenário,
nota-se uma busca por padrões e normas, em meio a muitas propostas recentes, que
tabulados e analisados mostram uma tendência: a tentativa de se adotar metodologia
pedagógica e conteúdo padronizados.

2.2.1 A evolução do EAD

A evolução do ensino a distância é facilmente identificada pelas suas
características e métodos utilizados e, atualmente, estas particularidades pressupõem o
uso de tecnologias de comunicação e informação disponíveis, integradas ao processo de
ensino-aprendizagem. As características de uma aprendizagem não presencial apontam
para as primeiras atividades do EAD no século XIX que, obviamente, restringiam-se ao
material impresso. Segundo Pittman, citado por Vieira [Vieira, 1997], uma das
primeiras experiências do EAD foi William Rainey Harper, fundador da Universidade
de Chicago, que, em 1881, disponibilizou um curso de Hebreu por correspondência
durante sua administração do Seminário Teológico da União Batista em Chicago. Outro
evento próximo, de acordo com Sweet, igualmente citado por Vieira [Vieira, 1997], foi
no Canadá, na Queen´s University em Kingston, em 1889, quando foi oferecido o
primeiro curso a distância. A tecnologia tipográfica propiciou uma maior escala na
produção de material impresso contendo informações a serem disseminadas, o que
viabilizava o ensino a distância de uma maneira eficiente e mais abrangente.
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Inicialmente os Sistemas de EAD eram direcionados aqueles que não podiam
freqüentar aulas presenciais, para, gradativamente, serem direcionados para um
segmento destinado à formação profissional, ou seja, à capacitação profissional de
acordo com as necessidades do mercado, e não somente restrito a problemas de
distância e locomoção. Esta modalidade de ensino pressupunha algumas tarefas ao
aprendente, tais como ler e compreender o conteúdo baseado em material impresso,
conforme os procedimentos e seqüência orientados pelo formador. Ao formador, as
atividades eram o provimento de conteúdo, orientação no desenvolvimento dos
trabalhos, exercícios e avaliação.
Observando-se os métodos, conclui-se que o ensino a distância era uma
experiência isolada do aprendente, limitando muito o aspecto interativo do ensino. A
busca de um melhor aproveitamento no ensino a distância fez do rádio o meio seguinte
no emprego da EAD. O rádio mostrou-se um bom meio para o aluno-ouvinte, com
baixo custo e um ótimo alcance, oferecendo amplas possibilidades para a Educação a
Distância no desenvolvimento de programas de educação formal e não formal, devido à
facilidade de acesso e a cobertura [Scheimberg, 1997]. O problema da radiodifusão
como modalidade no ensino a distância é que a comunicação interpessoal é
unidirecional. Em um momento seguinte, surgiu a televisão levando a imagem e o som
juntos com a mesma cobertura que o rádio, reproduzindo-se inicialmente todas as
características de uma aula para lugares remotos. Estudos posteriores mostraram que a
TV, baseada na linguagem e estrutura escolar tradicionais, deveria ser modificada,
adaptando-se as características do meio, procurando torna-se mais atraente e agradável
para o aluno. Como conseqüência da experiência de programas educativos na TV
surgiram as fitas de áudio e vídeo, que permitiam aos alunos a flexibilidade de
assistirem às aulas de acordo com suas possibilidades, propiciando não só flexibilidade
de distância, mas também de horário, seqüência das aulas, revisão do material e
dosagem de conteúdo de acordo com a capacidade de absorção do mesmo.
Com o aparecimento da TV e fitas de áudio e vídeo, ainda ficava pendente a
idéia de interatividade entre aluno e professor, que incentivou esforços na área do CBT
(Computer Based Training). O aparecimento do computador pessoal, nas décadas de 70
e 80, provocou uma enorme oferta e procura por programas de treinamento, que se
intensificou nas décadas de 80 e 90, com a popularização do PC, MS-DOS e do
Windows. Os programas desenvolvidos traziam uma certa interatividade, mas eram
limitados, além de outros problemas: a rápida desatualização de conteúdo, a pesquisa

14
era limitada ao conteúdo da mídia e havia problema de compatibilidade nos aplicativos,
capacidade do computador e suporte na instalação, configuração e execução. Aliado a
esses problemas, a metodologia utilizada pelo CBT para o aprendizado não eram
adequadas, ou seja, não havia um fundamento e método pedagógico para aplicação dos
recursos da mídia, como conseqüência, o CBT entrou na década de 90 como uma
promessa de insucesso.
A interatividade precisava de um canal bidirecional, e no final da década de 60
surgira a tecnologia com a resposta para essa possibilidade no ensino a distância: as
Redes de Computadores. Este novo recurso permitia a comunicação bidirecional,
embora explorada timidamente no início, pois nos produtos desenvolvidos para esta
nova modalidade ainda não havia preocupação com o fluxo de comunicação
bidirecional entre equipe docente e estudantes5, com o acompanhamento pedagógico do
processo de ensino-aprendizagem e com a verificação sistemática e significativa dos
resultados educacionais obtidos pelo aluno [Lobo Neto, 1995]; além de portar
problemas tecnológicos que haviam afetado também o CBT, tais como compatibilidade
entre plataformas e padrões de conteúdo e comunicação em rede.
As redes propiciaram uma infra-estrutura fundamental para a interconexão dos
sistemas e computadores de todo o mundo, com isso novas tecnologias surgiram para
comunicação. A Internet surgiu da infra-estrutura proporcionada pelas redes de
computadores, e trouxe uma série de padrões e recursos que possibilitou a realização de
cursos a distância. O sucesso da Internet deve-se a um padrão implementado em sua
estrutura: a WWW (World Wide Web), ou simplesmente Web, utilizada inicialmente
para troca de informações entre cientistas no mundo, e agora integra a grande maioria
das informações disponíveis na Internet. Esse serviço possibilita que as informações
sejam trocadas de forma simples e consistente em diferentes plataformas [Machado,
1999], estabelecendo uma forma padrão para as informações: o hipertexto, codificado
em uma linguagem que permite total compatibilidade entre as diversas plataformas, o
HTML (HiperText Markup Language). Com a nova tecnologia, a interatividade e a
padronização eram aceitáveis, surgindo um termo derivado do EAD, o conceito da
EDMC (Educação a Distância mediada por Computador), que traz uma proposta
pedagógica na aplicação da tecnologia na educação a distância, a construtivista. A
5

Nota-se que o emprego de professores (docentes) e alunos (estudantes) generaliza o termo para qualquer
modalidade de ensino até então praticada. Este trabalho aplica os termos de aluno e professor quando há a
necessidade de abranger formas de ensino presencial e não presencial, generalizando a condição de quem
ensina e de quem aprende.
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metodologia construtivista é utilizada como base pedagógica do presente trabalho e será
aprofundada neste capítulo.
A versatilidade da Internet e a popularização dos computadores pessoais,
permitiram o surgimento dos sistemas de EDMC. Os sistemas de EDMC, devido às
características proporcionadas pelas redes de computadores e Internet, permitem grande
flexibilidade e alta eficiência, aliada ao baixo custo de implantação e manutenção,
possibilitando também combinar metodologias pedagógicas modernas e tradicionais. O
CBT aplicado à tecnologia da Internet é um exemplo de EDMC quando emprega uma
forma de ensino a distância utilizando uma metodologia pedagógica, no caso a
construtivista. O CBT utilizado na Internet é considerado um WBT (Web-based
Training), ou IBT (Internet-based Training), que segundo Rosengerg, seriam descrições
mais atualizadas de CBT [Rosenberg, 2002].
O EDMC utiliza um ferramental tecnológico adequado à metodologia
pedagógica, potencializando a didática e a comunicação com a sofisticação tecnológica.
Ao aplicar os sistemas de EDMC unicamente via rede de computadores, utilizando a
plataforma Web como padrão e concentrando uma visão mais ampla de aprendizado, e
adotando-se um padrão de conteúdo, surge um novo conceito em EAD, o e-Learning. O
e-Learning é uma das mais modernas formas de EDMC, com características
pedagógicas, tecnológicas e de conteúdo adaptadas para um ensino a distância através
da Internet/Intranet.
Nota-se, através da evolução do EAD, que podemos destacar 3 gerações distintas
[Loyolla, 1998]: a primeira, uma geração textual, era baseada em texto simples
impressos para o auto-aprendizado, utilizada até a década de 60; a segunda, a geração
analógica, também se baseava no auto-aprendizado com suporte em textos impressos,
mas era intensamente complementada por recursos tecnológicos de multimídia, como
áudio e vídeo transmitido ou gravado, e ocorreu entre a década de 60 e 90; e a geração
atual, ou terceira geração, a digital, em que o auto-aprendizado se baseia quase que
exclusivamente em recursos tecnológicos altamente diferenciados, de baixo custo, alta
interatividade e amplitude das redes de alcance. O EDMC, mais precisamente o eLearning, é um ótimo exemplo da terceira geração.
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2.2.2 O EAD e o EDMC definidos

A educação a distância se desenvolveu com as mais variadas características, de
acordo com diversos fatores como: recursos tecnológicos disponíveis, distribuição
geográfica entre escola e alunos6, relação custo/benefício para utilização do EAD, tipo
de curso/informação a ser ministrado e ferramental pedagógico. A definição que se pode
apresentar como mais precisa seria aquela que abrangesse características comuns a
todas as fases de evolução do EAD, ou seja, um conceito que pudesse definir as
primeiras experiências com ensino a distância até a aplicação de sofisticadas tecnologias
de redes de computadores nesta modalidade de ensino.
Observa-se em umas das primeiras tentativas de se regulamentar e definir a
modalidade do ensino a distância, a preocupação em se destacar a separação física entre
formador e aprendente7. A legislação Francesa definiu, em 1971, citada por Belloni
[Belloni, 2001], o seguinte sobre EAD:
“Ensino a distância é o ensino que não implica a presença física do professor indicado para
ministrá-lo no lugar onde é recebido, ou no qual o professor está presente apenas em certas
ocasiões ou para determinadas tarefas.”[Lei Francesa, 1971]

Em definições seguintes nota-se uma preocupação com a comunicação
bidirecional entre formador e aprendente. A distância já é um fator intrínseco no EAD, e
as definições procuram diferenciar o ensino a distância da simples disseminação de
informação por meio de material impresso e escrito. Pode-se fundamentar essa evolução
na definição de EAD citando Perry:
“A característica básica da Educação a Distância é o estabelecimento de uma comunicação de
dupla via, na medida em que professor e aluno não se encontram juntos na mesma sala,
requisitando assim, meios que possibilitem a comunicação entre ambos como correspondência
postal, correspondência eletrônica, telefone ou telex, rádio, modem, televisão apoiada em
meios abertos de dupla comunicação,...”[Perry, 1987]

6

Os termos escola e alunos se aplicam referenciando-se sua localização, ou seja, a distância entre a
estrutura de ensino da escola e o domicílio do aluno.
7
Os termos ”formador” e “aprendente” são aplicados de forma semelhante aos de “orientador” e
“aprendente”, citados anteriormente. Os termos se aliam a um fator de distância no processo de
aprendizado que, no caso, aparece em ensino de adultos.
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Observada a preocupação das definições seguintes com a bidirecionalidade,
apresenta-se a definição de Moore, citada por Belloni [Belloni, 2001], que indica que
existe uma condição de diálogo na EAD:
“Educação a Distância é uma relação de diálogo, estrutura e autonomia que requer meios
técnicos para mediatizar esta comunicação. Educação a Distância é um subconjunto de todos
os programas educacionais caracterizados por: grande estrutura, baixo diálogo e grande
distância transacional. Ela inclui também a aprendizagem...”[Moore, 1990]

Em definições mais recentes, apresenta-se a pluralidade de meios e metodologias
como principal característica da EAD. A separação entre professores e alunos e a
comunicação bidirecional tornaram-se comuns nas diversas modalidades de EAD,
voltando-se às atenções para as diversas tecnologias e metodologias empregadas. Uma
definição em um decreto publicado pelo governo Brasileiro no Diário Oficial, explicita
a preocupação em abranger os diversos meios em que a EAD ocorre:
“Educação a Distância é uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, com a
mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes
suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos
meios de comunicação”[Diário Oficial, 1998]

A síntese das definições, separadas por condições tecnológicas de época,
metodologias aplicadas e utilização do ensino a distância, apresenta alguns pontos
básicos: a distância, a comunicação bidirecional e a capacidade de suportar a
pluralidade de recursos didáticos e tecnológicos. Essa síntese mostra a evolução do
conceito adaptando-se às novas práticas da EAD e a característica de agregar novas
tecnologias e métodos, entrando em sintonia com as novas tendências, por exemplo, a
informática e a Internet. Neste processo de transformação contínua, surgem novas subinterfaces do EAD, utilizando as facilidades e vantagens da informática, condicionando,
empregando e adaptando métodos pedagógicos tradicionais a uma nova estrutura de
ensino a distância e, surgindo uma nova forma da EAD, a EDMC.
A EDMC pode ser vista como a aplicação da tecnologia dos computadores
pessoais e das redes na EAD com uma metodologia pedagógica, que ganhou, em
português, esta sigla. No início das atividades de EAD aliada aos recursos tecnológicos
da informática, nota-se uma simples adaptação dos treinamentos realizados em
computadores pessoais isolados para uma transmissão através de redes de computadores
de acesso remoto, como por exemplo, BBS (Bulletin Board System), ou CBBS
(Computer Bulletin Board System), ou sistemas corporativos adaptados com algum tipo

18
de serviço de RAS (Remote Access Server), e até mesmo a Internet e Intranets, sem a
preocupação de uma abordagem pedagógica apropriada. Entende-se que a maior parte
dos esforços direcionados nos primórdios da EDMC foram priorizados para um
ferramental tecnológico, em detrimento do ferramental pedagógico, este sim,
necessariamente prioritário no planejamento e implantação de cursos a distância
mediados por computador [Loyolla, 1998].
A EDMC, derivada da EAD, utilizando uma metodologia pedagógica adequada,
com suporte tecnológico atualmente disponível torna-se um instrumento de EAD
bastante poderoso. O aprimoramento da metodologia pedagógica para a EDMC,
adotando diretivas construtivistas, e a utilização de recursos tecnológicos populares,
como a Internet, evoluiu a própria EDMC, nascendo um novo termo, ou nova forma,
para a Educação a Distância Mediada por Computador com essas características
específicas, o e-Learning.

2.2.3 e-Learning: educação on-line baseada na Web

As tecnologias de comunicação vêm sendo modificadas e reestruturadas cada
vez mais rápidas desde 1436, quando Gutenberg criou a prensa tipográfica, substituindo
2000 anos de comunicação manuscrita baseada em papel. Depois disso, mais
recentemente, o telégrafo, o telefone, o rádio, o filme, a televisão e, atualmente, a Web,
alteraram gradativamente as comunicações. A Web traz a última reestruturação
tecnológica, tornando a comunicação bidirecional, instantânea e democrática, com
participação e contribuição de todo o mundo. A exemplo da evolução da comunicação
citada, a educação também evoluiu baseando-se nas novas tecnologias para melhorar o
processo de comunicação entre professores e alunos.
Sendo a Web a mais nova reestruturação tecnológica dos processos de
comunicação, e considerando que a educação fundamenta-se na comunicação, observase uma convergência da educação, mais precisamente da EAD, com as tecnologias
Internet. A aplicação de tecnologias no ensino a distância com uma metodologia
pedagógica propiciaram a EDMC que, por sua vez, fundamentada em bases
pedagógicas e tecnológicas, criaram novas modalidades de ensino, como a Educação
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on-line e o treinamento baseado na Web, que metamorfosearam para um novo conceito:
o e-Learning.
Segundo Rosenberg, o e-Learning refere-se à utilização das tecnologias da
Internet para fornecer um amplo conjunto de soluções que melhoram o conhecimento e
o desempenho [Rosenberg, 2002]. A introdução do e-Learning no EAD adicionou
novos significados para o treinamento e as possibilidades de entrega de conhecimento e
informação para os aprendentes, ou seja, com a plataforma Web, na qual é baseado o eLearning, tornam-se infinitas as possibilidades de criação e proliferação de aplicações
utilizando este novo conceito.
O e-Learning torna mais fácil o acesso à Educação a Distância para os
aprendentes, que são apenas usuários de informática, por apresentar ferramentas
populares e eficientes. Além das tradicionais mídias Web, o e-Learning pode
proporcionar uma grande variedade de ferramentas de comunicação, tais como chats,
teleconferência, e-mail, bulletin boards, videoconferência, etc; dessa forma o aprendente
passa a ser um elemento ativo no processo de aprendizagem, contribuindo para a
construção do seu conhecimento. As características de Internet aplicadas à EAD estão
gerando excelentes resultados, portanto o e-Learning tornou-se um excelente meio para
atender a crescente demanda por treinamento e, além disso, a quantidade e a
necessidade por conhecimento aumentaram e ultrapassaram os recursos e capacidade
dos métodos tradicionais de ensino e também dos CBT´s, que se pode tomar como um
precursor do e-Learning. A evolução que tornou realidade o sucesso do e-Learning não
se deve apenas ao aperfeiçoamento natural dos processos de aprendizagem, mas
também por vários problemas que os programas de CBT apresentavam. O Treinamento
Baseado em Computador se mostrou entediante, lento, ineficaz e imotivado por isolar o
aprendente com um professor eletrônico. Entre os motivos que condenaram os CBT´s
ao fracasso, a maioria relacionava-se a uma precária adaptação do ensino tradicional ao
Treinamento Informatizado. Outros problemas ocorridos com os CBT´s, diziam respeito
a design, conteúdo e atualização, flexibilidade e personalização para determinados
objetivos, padrão e compatibilidade com outras tecnologias e disseminação desta cultura
dentro das corporações.
Uma diferença marcante do CBT para o e-Learning é o fato deste último ser online e integrar o aprendente a toda uma estrutura de treinamento, e não simplesmente
“baseado em computador”, embora o e-Learning seja passível de vários problemas que
causaram o insucesso dos CBT’s.
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A definição de e-Learning confirma a necessidade de se possuir um Servidor de
EAD baseado em uma plataforma Web. Conforme Rosenberg [Rosenberg, 2002], esta
afirmação pode ser comprovada explicando três critérios fundamentais nos quais o eLearning é baseado:
•

O e-Learning é transmitido em rede: este critério torna possível a
atualização,

armazenamento/recuperação,

distribuição

e

compartilhamento instantâneos da instrução ou informação8. O
conteúdo pode ser atualizado e acessado instantaneamente de qualquer
ponto da rede, o que coloca o e-Learning em vantagem sobre qualquer
outra mídia moderna, como CD-ROMs e DVDs;
•

O e-Learning é transmitido por meio de computador utilizando a
tecnologia-padrão da Internet: Umas das principais características do
e-Learning é a utilização dos protocolos TCP/IP e os navegadores
Web, proporcionando uma compatibilidade universal;

•

O e-Learning proporciona soluções de aprendizado que vão além dos
paradigmas tradicionais de treinamento: o e-Learning vai além de um
treinamento baseado em EAD. Ele fornece conteúdo, infra-estrutura e
ferramentas que melhoram o desempenho do treinamento.

Conclui-se, com os critérios anteriores, que o e-Learning baseia-se na infraestrutura da Internet para existir, aplicando um Web Server para prover o sistema. Dessa
forma, um servidor Web pode se encaixar em uma Solução de EAD, sendo um servidor
de um ambiente corporativo ou acadêmico, conseqüentemente, onde existe um servidor
Web sob uma infra-estrutura ISP3 (Internet Server Provider), de Intranet ou Extranet,
este servidor pode desempenhar o papel de Servidor de e-Learning. Aplicando-se a
mesma definição de e-Learning e EAD aos servidores, pode-se afirmar que o Servidor
de e-Learning é um servidor Web, implementado sob uma infra-estrutura ligada a uma
Intranet, Extranet ou Internet.

8

Os termos instrução e informação são aplicados no sentido de procedimentos/organização e conteúdo,
respectivamente.
3
ISP (Internet Server Provider) são provedores de serviços da Internet que oferecem infra-estrutura e
serviços para acesso à Rede Mundial. Além do acesso à Internet, os serviços mais comuns são segurança
(Firewall, IDS, VPNs), licenças de IP, servidores de e-mail, hospedagem de DNS, ASP (Aplication
Server Provider), etc.
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O e-Learning está inserido conceitualmente na estrutura da EAD/EDMC, e com
a convergência das mídias, pode tornar-se a única evolução da EAD. Toda a dinâmica
do mercado contribui para mudar a maneira de como os Sistemas de EAD se
comportam e se apresentam ao usuário. Alguns fatores como operações globais,
comunicações instantâneas, a explosão do conhecimento, ciclos de vida curtos dos
produtos, a quantidade de informação disponibilizada e outros, contribuem para
direcionar o EAD para ser aplicado sob a forma de e-Learning.

A aplicação da

tecnologia e-Learning, aliada com estratégias e metodologias inovadoras da EAD, estão
propiciando resultados realmente interessantes e apresentando benefícios práticos. Os
benefícios do e-Learning são notados diretamente na sua aplicação pela sua viabilidade,
praticidade e funcionalidade, para isso pode-se novamente lembrar Rosenberg
[Rosenberg, 2002] para destacar entre eles:
•

Redução de custos: reduz despesas com viagens, infra-estrutura com
cursos presenciais e economiza tempo;

•

Melhora a resposta da empresa: o e-Learning pode abranger um
número ilimitado de pessoas virtualmente e simultaneamente, e essa
característica pode ser decisiva nas mudanças rápidas do mercado;

•

Conteúdo consistente ou personalizado: o conteúdo para todos ou
direcionado a um ou mais grupos;

•

Aprendizado na hora certa e a qualquer hora: Acesso ao e-Learning a
qualquer momento e em qualquer lugar da rede, ou seja, na Internet,
praticamente em qualquer lugar;

•

Os usuários não perdem tempo: Com a Internet, acessar o e-Learning
se torna rápido, prático e funcional;

•

Universalidade: O e-Learning é baseado na plataforma Web e utiliza
os protocolos e navegadores universais da Internet, portanto existe uma
completa compatibilidade com todas as plataformas e sistemas
operacionais, podendo todos os aprendentes receber o mesmo conteúdo
da mesma forma;

•

Cria comunidades: a plataforma Web permite que o público crie
comunidade de prática, reunindo-se durante e após o treinamento,
estabelecendo uma automotivação no grupo;
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•

Escalabilidade: O e-learning é uma solução altamente escalável, e
pode variar de dezenas de alunos até milhares com poucas alterações,
dependendo apenas da infra-estrutura na qual esteja instalado;

•

Aproveita o investimento corporativo na Web: o e-Learning aproveita o
investimento já realizado nas Intranets corporativas, ou seja, o eLearning

aparece

como

mais

uma

aplicação

baseada

na

Intranet/Internet;
•

Conteúdo confiável e sempre disponível: O conteúdo do e-Learning
pode ser atualizado instantaneamente, proporcionando informações
precisas, atuais e úteis por um período maior de tempo. As empresas
utilizam essa propriedade para atender a dinâmica do mercado,
mantendo seus funcionários atualizados diante das rápidas mudanças;

•

Agrega valores aos serviços oferecidos: serviços de e-Learning podem
ser oferecidos com os produtos da empresa, agregando valores e
ajudando os clientes a obter benefícios com o serviço.

O e-Learning estabelece novos conceitos na EAD. Conceitos que revelam a
clara aplicação da Educação, ou EAD, no mundo do “e-Tudo”, o “e” de eletronic, isto é,
de tudo que é ligado à Internet, símbolo de uma rápida disseminação, popularidade e
eficiência nas comunicações. O “e” revela uma inseparável ligação à tecnologia
Internet, conseqüentemente a aplicação da Internet a um processo de ensino a distância,
agregando qualidades como liberdade, conforto, disponibilidade, interatividade e
abrangência até então poucas vezes reunidas e tão intensamente quanto no e-Learning.

2.3 Bases Pedagógicas

As abordagens educacionais são essenciais no projeto e desenvolvimento de uma
Solução de EAD, e também, na aplicação, manutenção, administração e avaliação de
um Sistema de e-Learning gratuito sobre uma plataforma na qual é baseado este
Sistema. A metodologia educacional utilizada é fundamentada em novos conceitos
provindos de uma evolução da pedagogia aplicada a EAD, como interação de equipes
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profissionais, união de trabalho e aprendizado, combinação de competências para
desenvolver uma inteligência coletiva e formação de comunidades de aprendizado
composta por alunos e professores. As novas abordagens educacionais objetivam
estruturar e prover metodologias e critérios eficientes de ensino-aprendizagem. A
evolução do EAD fez com que os pedagogos repensassem os modelos pedagógicos
tradicionais, até então direcionados para um ensino presencial, e a chegada do EDMC/eLearning aumentou a pressão para a busca de um modelo pedagógico próprio para a
educação na era digital, a educação on-line.
A definição de bases pedagógicas se inicia pela definição de pedagogia, que
segundo o Dicionário Aurélio é:
“Pedagogia. (1) Teoria e ciência da educação e do ensino. (2) Conjunto de doutrinas,
princípios e métodos de educação e instrução que tendem a um objetivo prático...”
[DICIONÁRIO AURÉLIO, 1986]

O conjunto de diretrizes, segundo a definição, objetivam um sentido prático para
as teorias, portanto, a aplicação de uma metodologia pedagógica em uma Solução de
EAD para um resultado prático, requer essa aplicação em sua arquitetura, modificando
sua estrutura segundo as novas tecnologias e uma nova forma de ensinar (figura2). Em
síntese, se a educação é aplicada sobre tecnologias recentes, ou seja, um grande
emprego de informática, isso se reflete nos conceitos pedagógicos que são utilizados
para ministrar este tipo de educação, conseqüentemente, a pedagogia deve estudar,
definir e utilizar novos conceitos que resultem em uma aplicação prática de uma nova
forma de educar.
Uma metodologia pedagógica adequada para e-Learning deve se fundamentar
em diretrizes aplicadas ao EDMC/EAD, considerando características particulares do eLearning e pluralidade de mídias possíveis de se aplicar nesta nova modalidade de
ensino. Os novos conceitos para a metodologia pedagógica proposta se originaram de
uma evolução no processo de aprendizagem, fruto das novas tecnologias e ordem social
que estabeleceram novos rumos no processo de ensino-aprendizagem. Para se
compreender a nova metodologia é necessário resgatar o desenvolvimento da evolução
do treinamento, estabelecendo-se parâmetros específicos para Sistemas de e-Learning.
Dessa forma, deve-se entender o papel do treinamento e as tendências nos processos de
aprendizado corporativo e acadêmico.

24
2.3.1 O papel do treinamento

O aprendizado é o meio, ou processo, pelo qual as pessoas adquirem novas
habilidades ou conhecimento a fim de melhorar seu desempenho. As empresas têm
investido muito nesta estratégia, treinando seus funcionários para melhorar a
produtividade e qualidade de seus produtos e serviços. Para acentuar a importância do
treinamento corporativo, Pruzak afirma que "a única coisa que oferece à empresa uma
vantagem competitiva... é o que ela sabe, como ela usa o que sabe e a rapidez com que
consegue aprender alguma coisa nova” [Pruzak, 1997]; evidenciando que o papel de
disseminação da informação e conhecimento na empresa é imprescindível para sua
sobrevivência e sucesso.
Atualmente, é utilizado e confia-se no treinamento como “metodologia-padrão”
para facilitar e melhorar o desempenho, e na instrução como processo específico que faz
o treinamento funcionar. Este treinamento/instrução9 aplica-se quando é direcionado o
aprendizado para aquisição de novas habilidades ou em um nível específico de perícia,
adequando tudo a condições também particulares (tempo, localização, ferramentas
utilizadas, recursos aplicados, etc). Desta forma dentro de uma corporação, ou entidade
acadêmica, o processo de aprendizado está submetido a fatores que tornam particulares
o direcionamento do treinamento.
A forma com que é moldada cada aplicação do treinamento corporativo, ou
acadêmico, em determinada instituição; compele a generalizar algumas metodologias
que são comuns a todas. Evidentemente que a entidade irá utilizar as metodologias de
maneira, volume e com recursos diferentes, direcionando-as as suas necessidades
específicas de treinamento.
A particularização do treinamento ao momento e especificidade do aprendizado,
aplica, de forma geral, uma variedade de metodologias que podem ser classificadas
como “metodologias instrutivas”, ou seja, uma base teórica/pedagógica de um sistema
de treinamento. Inicialmente, restringi-se o rol de “metodologias instrutivas”,
fundamentadas por Maia, citando as principais, particularizadas a um Sistema de EAD,
em um processo de aprendizado [Maia, 2000]:

9

Os termos treinamento e instrução referem-se simplesmente ao processo de aprendizado realizado em
empresas, corporações e entidades acadêmicas como instrumento de aprimoramento das funções do
funcionário.
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•

Exposição de conteúdo: apresentando o assunto do treinamento na
forma de vídeo, imagem ou textos, podendo combinar as mídias;
possibilitando revisão posterior do conteúdo, e anotações particulares
durante a exposição do assunto;

•

Palestras e conferências: disponibilizando, em tempo real ou através
de um banco de dados, palestras sobre assuntos do treinamento, com
o apoio de conferências de voz/imagem, para discutir temas
propostos pelos participantes;

•

Simulações e laboratórios: com apresentação de situações-problema,
nas

quais

o

treinando,

individual

e

coletivamente,

refaz

procedimentos, simulando determinadas situações da vida real;
•

Exercícios e prática: com interatividade para melhor fixação do
conteúdo;

•

Pesquisa e bibliotecas: disponibilização de conteúdo e possibilidade
da construção de um banco de conhecimento e projetos;

•

Fóruns, chats e interatividade: realizado entre os envolvidos no
treinamento, possibilitando a criação de um espaço para discussão de
professores e treinandos, “quem é quem” entre os envolvidos, “tiradúvidas” entre os participantes e troca de mensagens;

•

Suporte: atendimento, avaliações e registros, mensurando desta
forma o nível de aprendizado dos treinandos, e propiciando um
“feedback” do treinamento e atividades realizadas. Todo esse
trabalho deve ser registrado para aperfeiçoamento do conteúdo,
orientadores/professores,

metodologia

utilizada,

sistema

em

funcionamento e características gerais do treinamento. A tabulação
dos dados deve ser realizada com ferramentas específicas e técnicas
para avaliação dos resultados.

Essas “metodologias instrutivas”, uma vez aplicadas, apontam para as
principais bases nas quais se norteiam um processo de treinamento. Essas bases
fundamentam um processo de aprendizado, entre eles um Sistema de EAD ou EDMC,
com os quais direciona-se o projeto e implementação dessa atividade em uma
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instituição. Pode-se adaptar de Scremin [SCREMIN, 2002] as principais bases para se
estabelecer linhas gerais para um projeto de Sistema de EAD, que se destacam abaixo:
•

Um objetivo ou intenção: que pode ser o de melhorar o desempenho
de maneira específica, geralmente obtida por meio de avaliações das
necessidades e refletida nos objetivos instrucionais e de aprendizado;

•

Um design: que reflete a estratégia instrucional que melhor se adapta
as “metodologias instrutivas” do aprendizado e aos atributos do
treinando em um processo de EAD, bem como a estratégia que mede
a eficácia do treinamento;

•

O meio e a mídia: por meio dos quais o conteúdo é transmitido, que
podem incluir sala de aula, uma variedade de tecnologias, o estudo
independente ou uma combinação de “metodologias instrutivas” e as
respectivas tecnologias necessárias;

•

Uma avaliação: uma formalização ou certificação das habilidades ou
informações adquiridas, bem como um “feedback” do treinamento.

Essas bases fazem parte do processo no qual são aplicadas as “metodologias
instrutivas”, ou seja, as “metodologias instrutivas” devem estar estruturadas nas
“condições” criadas pelas bases para que o processo de aprendizado, dentro do Sistema
de EAD, possa ser funcional e eficiente.
Enumerando e analisando as metodologias e bases para a construção de um
sistema de aprendizado, podem-se estabelecer alguns pilares básicos para uma
arquitetura de um Sistema de EAD. Os principais fundamentos estão contidos nas
“bases”, complementadas pelas metodologias instrutivas, e podem ser adotados como
um roteiro básico para elaboração de um projeto de Sistema de EAD. Essas bases
também podem ser utilizadas para mensurar ou comprovar a qualidade e eficácia da
implementação e aplicação de um processo de treinamento baseado em um Sistema de
e-Learning gratuito ou desenvolvido, como por exemplo, o TelEduc.
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2.3.2 A transformação no processo de Treinamento

Fundamentado pelas metodologias e elementos que constituem um processo de
treinamento, observa-se uma transformação nos atuais modelos, tendendo para um
modelo mais flexível, abrangente e eficiente: o EAD. Conforme a definição de Rebel
sobre EAD, citada por Belloni, observa-se, e enfatiza-se, a flexibilidade do EAD no
estilo de treinamento e no uso de modelos de aprendizagem: “EAD é um modo não
contíguo de transmissão entre o professor e conteúdos do ensino, e aprendente e
conteúdos da aprendizagem – possibilita maior liberdade ao aprendente para satisfazer
suas necessidades de aprendizagem, seja por modelos tradicionais, não tradicionais, ou
pela mistura de ambos”10 [Belloni, 2001]. Com o objetivo de comprovar esta
transformação, argumenta-se enumerando alguns indicadores, fatos e características que
motivam o processo de transformação nos modelos de aprendizado estar acontecendo:
•

Melhora do desempenho proporcionado pelo treinamento: O
treinamento deve possuir um valor comercial, e como tal apresentar um
impacto positivo no desempenho do aprendente. O treinamento deve
aproveitar recursos que não estão relacionados ao próprio ato do
treinamento, como a utilização de ferramentas, bom ambiente de
treinamento/trabalho,

incentivo,

motivação

e

principalmente

retorno/orientação adequados. Essa visão de melhoria no desempenho é
definida como HPT (Human Performance Technology) [HPT
Education, 2003];
•

Em qualquer lugar e a qualquer momento: a adequação e a
disponibilidade do treinamento às funções, necessidades e cronogramas
dos

alunos.

Disponibilidade

e

flexibilidade

no

treinamento

proporcionam qualidade e ganho de tempo, possibilitados pelo
emprego de tecnologia;

10

Maria Luiza Belloni, citando Rebel, estabelece um paralelo entre o ensino tradicional (professor e
conteúdos do ensino ), com a condição de professor, e o ensino à distância (aprendente e conteúdos de
aprendizagem), com a nova figura do aluno na condição de aprendente, ou seja, um resultado prático da
transformação do ensino tradicional, ou presencial.
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•

Treinamento on-line: o material on-line oferecido aos alunos pode ser
atualizado instantaneamente, tornando-se relevante, sem problemas de
informações obsoletas ou incorretas;

•

Treinamento sobre uma infra-estrutura de Redes de Computadores: As
Redes de computadores provêem condições para que outros itens se
realizem. As escolas e empresas estão utilizando cada vez mais a
Internet e Intranets, e substituindo as instalações físicas por cursos pela
Web. Algumas empresas reduziram drasticamente as instalações físicas
para aprendizado, e outras mudaram sua função para cursos mais
específicos, que dependem de atividades presenciais. Na maior parte
dos casos os treinamentos introdutórios são via EAD e os seguintes e
mais especializados são presenciais, isso propicia um ganho de tempo e
reduz custos, além de melhorar o aproveitamento;

•

Ciclo de vida de um treinamento: Atualmente os ciclos estão cada vez
mais curtos, a ponto de alguns cursos não poderem ser reeditados se
não forem revisados e atualizados. O dinamismo das informações e
conhecimento exigem uma atualização contínua, durante e após o
treinamento, forçando algumas empresas de treinamento a manterem
seus alunos informados mesmo após o treinamento;

Conforme os motivos acima enumerados, resumidos de Rosenberg [Rosenberg,
2002], vê-se um claro processo de transformação ocorrendo nas formas de treinamento
dentro das corporações com o aprendizado ocorrendo simultaneamente ao desempenho
das funções; salienta-se que via e-Learning se propicia um conforto de não atrapalhar as
atividades rotineiras do treinando, além possibilitar a agregação de valores ao
treinamento. Um exemplo direto é o treinamento no trabalho, além de não afastar o
treinando do ambiente de suas atividades, faz com que o conteúdo possa ser absorvido;
observando e reavaliando as atividades de trabalho, comparando-as com as instruções
recebidas.
A principal questão é: “Quanto maior a adequação do treinamento a empresa,
mercado, sociedade e novas tecnologias, maior será seu grau de transformação e maior
será sua exigência de recursos e tecnologia”, conseqüentemente, temos uma proporção
direta na eficácia e qualidade do treinamento com o processo de transformação. Para
melhorar a qualidade e eficiência, o processo de Treinamento deve se adaptar à empresa
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e suas características. Essa adequação é constante, com um alto nível de flexibilidade e,
muitas vezes, bastante radical. O e-Learning é fruto desta exigência de flexibilidade e
adequação, apresentando, como já visto anteriormente, características que preenchem as
necessidades dos treinamentos atuais.
Entretanto, existem casos que as características das corporações são tão
específicas e particulares, e as exigências para adequação são tão grandes, que é
necessário personalizar um Sistema de EAD. O desenvolvimento de um Sistema de
EAD na forma de e-Learning é um dos objetivos do presente trabalho. Durante o
projeto, desenvolvimento, implementação e uso do sistema pode-se adequá-lo
totalmente ao perfil da empresa ou escola, deixando-o com características próprias
visando aumentar a eficiência e qualidade.

2.3.3 A EAD e o treinamento corporativo e acadêmico: a legislação em vigor

A portaria 2.253 do MEC (Ministério da Educação e Cultura), de 18 de
outubro de 2.001, que determina que “as instituições de ensino superior do sistema
federal de ensino poderão introduzir, na organização pedagógica e curricular de seus
cursos superiores reconhecidos, a oferta de até 20% das disciplinas que, em seu todo ou
em parte, utilizem a modalidade não presencial, ou seja, a distância”. O reconhecimento
que o Ensino a Distância pode, e tem, um espaço no processo de aprendizado é claro;
até mesmo por organismos que regulamentam e fiscalizam o ensino no país. Mas o
principal problema não é de regulamentação e sim se as Instituições, acadêmicas ou
não, estão preparadas e com condições para implementar um sistema de ensino a
distância coerente com bases pedagógicas e se possuem recursos para tal feito.
De acordo com Maia, “...a Portaria trouxe à tona e dá credibilidade à realização e
discussão de assuntos referentes à virtualidade, semipresencialidade, questões
filosóficas, conceituais, efetivas, financeiras e educacionais relacionadas ao assunto... e
reacendeu a discussão de como desenvolver, pensar, propor e criar metodologias de
ensino que vislumbrem novas maneiras de ensinar e aprender que não necessariamente
aquelas que são conhecidas e aceitas, da sala de aula presencial” [Maia, 2002]. Isso
mostra uma preocupação com o Aprendizado Eletrônico. Essa Portaria despertou um
interesse súbito por Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem e no uso de
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tecnologias interativas para flexibilizar e otimizar o processo de aprendizagem,
demandando uma correria por tecnologias e metodologias que pudessem prover
Sistemas de e-Learning, ambientes virtuais de aprendizagem, trabalhos colaborativos e
cooperativos, que até então estavam presentes apenas em projetos de pesquisa. Além do
natural interesse por novas tecnologias e metodologias pedagógicas, a própria portaria
autoriza as Instituições de Ensino a modificar o projeto pedagógico de cada curso
superior reconhecido para oferecer disciplinas introduzidas que, em seu todo ou em
parte, utilizem método não presencial [MEC, 2001], ou seja, a abertura da possibilidade
de alteração do projeto pedagógico mostra a necessidade de uma base pedagógica
diferenciada para o ensino a distância. Portanto, pode-se transportar essa conclusão para
o ambiente da formação profissional corporativa, ou seja, a necessidade de uma
metodologia pedagógica adequada ao processo de treinamento não presencial de uma
empresa. Obviamente que a legislação não prega, muitos menos cita, qualquer exigência
para treinamentos internos corporativos, mas como acontece em todas as áreas, o meio
acadêmico determina as diretrizes de como o processo de ensino a distância deve ser
aplicado e conduzido, fazendo que as empresas utilizem os melhores métodos
internamente.
A reformulação dos projetos pedagógicos e planos didáticos irão resultar em um
ambiente diferenciado do ensino presencial tradicional, com características e
metodologias próprias, e provavelmente criará o conceito de Campus estendido, com o
mesmo valor didático de um campus presencial, mas com funcionamento bastante
diferente do primeiro, abrindo um universo de possibilidades infinito para o processo de
aprendizado. Esse Campus estendido na empresa pode ser utilizado para preparar,
apoiar ou reforçar o aprendizado em cursos presenciais, ou simplesmente aplicar cursos
puramente não presenciais, criando com isso um ambiente virtual mais atraente e
flexível que os cursos tradicionais.
As bases legais da EAD no Brasil foram estabelecidas pela LDB (Lei de
Diretrizes e Base da Educação Nacional), lei n º 9.394 de 20 de dezembro de 1.996, que
determina em linhas gerais:
•

No ensino fundamental, médio e técnico a distância, os cursos devem
ser oferecidos por Instituições públicas ou privadas credenciadas;

•

No ensino Superior (graduação) e profissional em nível tecnológico, as
instituições

devem

credenciar-se

junto

ao

MEC,

solicitando
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autorização para funcionar, e submeter-se a avaliações de indicadores
de Qualidade;
•

Nos cursos de pós-graduação a distância lato sensu, a instituição deve
estar credenciada, com provas presenciais e defesa presencial de
Monografia;

•

Nos cursos de pós-graduação stricto-sensu, a instituição deve estar
credenciada, obedecendo exigências de autorização, reconhecimento e
renovação de reconhecimento estabelecidas pela Lei.

Nos cursos não acadêmicos a distância, pela Internet, são oferecidos certificados
e diplomas, de validade limitada, ou reconhecimento pela reputação da Instituição. Um
curso a distância oferecido dentro de uma Empresa, em sua rede corporativa através de
um Sistema de e-Learning, pode, e deve, ter um reconhecimento interno, com a
possibilidade de ser utilizado no currículo do aluno, como curso extra-acadêmico, ou
mesmo treinamento em serviço ou experiência. Para que um curso a distância tenha
validade na formação acadêmica do indivíduo é necessário que a Empresa cumpra os
normativos da LDB, ou estabeleça uma parceria com Entidades Acadêmicas, como
Universidades ou Institutos.
Os cursos promovidos dentro de um ambiente corporativo não possuem
referência específica na legislação, mas são um reflexo direto do que ocorre no mundo
acadêmico. A melhor produção em pesquisa sobre metodologia pedagógica de cursos a
distância certamente é aplicada no mercado, sendo adotada naturalmente pelas empresas
em treinamentos internos e entidades comerciais de treinamento. Os fundamentos
pedagógicos

que

foram selecionados

são

frutos

de

casos

de

sucesso,

e

conseqüentemente, indicados para fundamentar um Sistema de e-Learning.

2.3.4 Fundamentos pedagógicos

Segundo Moore, o objetivo de um Sistema de EAD é colocar a disposição do
aluno uma estrutura de treinamento baseada em uma família de métodos instrucionais
nos quais os comportamentos de ensino são executados em separado dos
comportamentos de aprendizagem [Moore, 1983]. Esta “família de métodos” funciona
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como uma mediação pedagógica, fundamentada em uma metodologia científica para o
aprendizado. A mediação pedagógica significa a atitude, o comportamento e o esforço
do professor/orientador que se coloca como um facilitador, incentivador, provedor e
motivador da aprendizagem, isto é, uma ponte entre o aprendente e sua aprendizagem11.
No trabalho de relacionar bases pedagógicas para um Sistema de EAD
corporativo, tanto no âmbito comercial como acadêmico, fica claro a importância do
publico para o qual é direcionado o processo de treinamento: geralmente os adultos.
Dessa forma, os conceitos revelam uma parte do processo de aprendizagem,
especificamente de adultos, a andragogia. A Andragogia, conforme Villas Boas,
“abrange todos os aspectos sobre os quais incidem as investigações, estudos e
procedimentos relacionados com a Educação do Adulto” [Villas Boas, 1981],
conseqüentemente conclui-se que a Andragogia trata da forma de treinar/educar adultos,
principal público de um Sistema de EAD. Ao analisar as metodologias andragógicas
extraí-se parte da base pedagógica para um Sistema de EAD, ou seja, um fundamento
comportamental para a utilização de uma metodologia pedagógica.
Dentro da filosofia andragógica podemos estabelecer alguns parâmetros para um
Sistema de EAD corporativo ou acadêmico. Alguns pressupostos podem ser adequados
e aplicados a um Sistema de EAD, citando Lindeman, extraído da obra de Scremin
[Scremin, 2002], pode-se indicar alguns destes pressupostos:
•

Os alunos aprendem à medida que suas necessidades e interesses são
satisfeitos;

•

O programa de aprendizagem deve estar orientado em situações
vivenciadas e não simplesmente teóricas;

•

A metodologia deve estar centrada na análise das experiências, por ser
a fonte mais rica para o aluno aprender;

•

Os aprendentes devem ser autodirigidos, por isso o orientador deve
envolver-se no processo de mútua investigação, e não apenas transmitir
conhecimento e depois avaliar;

•

A educação deve considerar diferenças de estilo, tempo, lugar e ritmo
de aprendizagem.

11

Os termos colocados por Moore (ensino/aprendizagem, orientador/aprendente) enfatizam a
característica de distância do professor e do aluno, refletindo em uma distinção clara de procedimentos de
“ensinar” e “aprender”.
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O rol acima mencionado sugere uma flexibilidade na aprendizagem que é
completamente satisfeito com um Sistema de EAD. Métodos convencionais, ou
tradicionais, teriam dificuldades em atender todos completamente. Esses pressupostos
citam, por exemplo, necessidades específicas de adultos e diferenças de tempo e lugar,
condições que são favoráveis para o sucesso de um Sistema de EAD.
Para fundamentar a andragogia com uma base para metodologia pedagógica para
um Sistema de EAD corporativo ou acadêmico, adiciona-se uma série de orientações e
conceitos para melhorar o processo de treinamento no EAD corporativo, em
complemento aos pressupostos colocados acima. Esses princípios abaixo citados
estabelecem uma conexão da andragogia com a pedagogia necessária para se propor, na
seqüência, uma metodologia pedagógica fundamentada. São conceitos que abrem
“pontos de encaixe” para uma proposta pedagógica especificada para o ensino de
adultos, a andragogia. Para fundamentar estes princípios e conceitos, são analisados
alguns pressupostos de Knowles [Knowles, s/d]:
•

Conceito de aprendente: o conceito de aprendente surge como
alternativa ao de aluno, sendo autodirigido e responsável pela sua
aprendizagem, delimitando e estabelecendo seu percurso educacional;

•

Experiência: experiência do aprendente deve ser aceita, servir de base à
formação e compartilhada no treinamento;

•

Disponibilidade para aprender: o aprendente está disponível, ou
motivado, para aprender quando sente necessidade de adquirir novos
conhecimentos ou quando pretende melhorar seu desempenho em
alguma atividade;

•

Orientação para aprender: é importantíssimo organizar o conteúdo
programático de acordo com temas direcionados a um evento
motivador. O aprendente entra em um treinamento centrado em algum
evento, tarefa ou problema a resolver;

•

Motivação para aprender: deve-se relacionar algum motivo para o
aprendizado, seja com melhores condições de vida/profissionais
(salário, oportunidades, carreira, valorização, etc) ou pessoais (autoestima, qualidade de vida, atualização, etc).
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Novamente relacionam-se os princípios acima e obtém-se uma orientação que
fundamenta uma proposta pedagógica de um Sistema de EAD corporativo ou
acadêmico. A adaptação de um Sistema de EAD a diretrizes andragógicas fica fácil e
direta na concepção do sistema, pois um Sistema de e-Learning é um sistema que se
pode flexibilizar. Quando se relacionam os atuais Sistemas de EAD no mercado, podese identificar várias características citadas nos pressupostos e orientações acima. As
metodologias aplicadas em Sistemas de e-Learning utilizadas atualmente cumprem, de
certa forma, uma base fundamentada em uma metodologia para ensino de adultos. Para
evidenciar a afirmação, busca-se em Sistemas de EAD já utilizados, ou em produção,
mediações didáticas que provam o alto índice de adaptação do EAD às orientações
andragógicas, e uma metodologia pedagógica complementar sobre essas orientações
[Vieira da Rocha, 2003]. Identificam-se nos Sistemas de EAD atividades práticas
baseadas na vivência e experiência, e estreito relacionamento com a prática e o
cotidiano do aprendente, características pedagógicas da andragogia.
Os pressupostos andragógicos estabelecem uma tendência de acordo com o
usuário ao qual o ensino a distância é direcionado, mas é necessário um modelo
pedagógico de ensino a distância para se projetar e construir uma Solução EAD. A
escolha da abordagem pedagógica deve ser realizada levando-se em conta as
características do ensino a distância. Dentre as teorias mais modernas, pode-se
selecionar algumas teorias que vêm sendo aplicadas ao sistema de ensino tradicional e a
distância pela predominância corrente de uso [Loyolla, 2003]. De acordo com Teles,
identificam-se 3 principais modelos pedagógicos de EAD que são comumente utilizados
em propostas de ensino a distância [Teles, 2003]:
•

Construtivismo: modelo direcionado ao estudo dos processos de
pensamento humano, desenhando instruções e objetivando conteúdo
para estar paralelo ao pensamento do aprendente, ou seja, o aluno é
orientado a buscar o conhecimento que necessita. A principal
característica deste modelo é priorizar a interação e o trabalho em
grupo. Apesar de alguns cursos serem individualizados, com objetivos,
tarefas e exercícios para o aluno, o modelo busca de forma sistemática
a interação do grupo e o estímulo à pesquisa em vastas fontes, como a
Internet. O professor induz o aluno a “aprender-a-aprender” através da
busca orientada do conhecimento que o aluno necessita, induzindo o
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aproveitamento da criatividade potencial deste. Esse modelo é
altamente recomendável para Sistema de e-Learning, pois além de
explorar a capacidade do aluno de buscar conhecimento, essa teoria
depende de grandes fontes de informação como, por exemplo, a
Internet;
•

Cognitivismo: é a abordagem pedagógica na qual ensina-se
descrevendo os fatos/fenômenos, mas com a preocupação de explicar
suas causas/origens, mas de uma forma imposta, com aceitação passiva
por parte do aluno. Neste modelo se utiliza a busca, pesquisa,
experiências, laboratório, bibliotecas e interação de forma restrita e
complementar, tornado-as atividades repetitivas e poucos estimulantes.
É um modelo largamente utilizado no ensino superior brasileiro, em
que boa parte dos professores adota uma postura de pouco incentivo a
pesquisa e criatividade do aluno;

•

Behaviorismo: também chamado de comportamentalismo, é baseado
no princípio que a mente humana aprende com estímulos externos, e
que

não

possui

uma

capacidade

desenvolvida

de

buscar

questionamentos e soluções. Explicam-se os fatos/fenômenos de forma
repetitiva, sem explicar suas causas e origens, baseando em um
princípio de prêmio e castigo. O conhecimento recebido pelo aluno é
limitado ao portado pelo professor, dispensando a pesquisa e
investigação. Essa teoria ainda é observada em algumas escolas de
ensino fundamental, e também utilizada para o ensino de atividades
repetitivas como, por exemplo, a digitação;

Observa-se que os modelos acima descritos, além do fundamento andragógico,
colocam uma base para um projeto pedagógico para um Sistema de EAD corporativo, e
que o Ensino a Distância possui uma grande capacidade para se adaptar a uma base
pedagógica adotada com essas características, e com uma flexibilidade para se ajustar e
prover situações particulares e condições especiais, devido as funcionalidades que
podem ser incorporadas ao seu projeto.
As abordagens pedagógicas dissertadas até momento, indicam uma tendência
para a escolha da abordagem construtivista para o desenvolvimento, ou avaliação, de
um Sistema de e-Learning. Baseando-se no exposto, e considerando as novas
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tecnologias e as necessidades de aprendizado rápido, dinâmico e eficaz, podemos
argumentar a escolha quando se comparam os modelos apresentados, e comprovar o
modelo construtivista como o mais adequado, apresentando estudo de Loyolla [Loyolla,
2003] na forma da tabela abaixo:

INTERAÇÃO ALUNOPROFESSOR E ALUNOALUNO

ESTIMULA À BUSCA DE
CONHECIMENTO/INFORMAÇÃO
(PESQUISA)

BEHAVIOURISTA

BAIXA

NULA

COGNITIVISTA

MÉDIA

BAIXA

ELEVADA

ELEVADA

ABORDAGEM

CONSTRUTIVISTA

Tabela 1 - Principais abordagens pedagógicas [Loyolla, 2003]

Conclui-se, de acordo com o quadro de Loyolla, que os melhores resultados
derivam do modelo construtivista, baseado em um processo de aprendizagem de
adultos, a andragogia, e que representa a melhor proposta para a base pedagógica na
qual pode-se desenvolver ou avaliar um Sistema de EAD. Considerando-se que a
metodologia utilizada não deve resolver apenas o problema de distância, mas sim suprir
as necessidades de interatividade do aluno com o tema de estudo, relacionar o conteúdo
a sua experiência, flexibilizar a forma de aprendizado e superutilizar o ferramental
tecnológico disponível em Sistemas de e-Learning, o construtivismo sobre linhas de
abordagem andragógicas pode representar a melhor opção para compor a proposta de
um Sistema de e-Learning.
A questão de se adotar determinada metodologia pedagógica agora é estratégica
e condicionada as condições do projeto de EAD a ser implementado: um Servidor de eLearning. De acordo com a estrutura apresentada na figura 4, considera-se que a base
pedagógica proposta, construtivismo e andragogia, pode ser aplicada com eficiência e
flexibilidade, focando o aluno e o aprendizado, e que melhor se adapta ao ensino a
distância que outros modelos pedagógicos, orientando o aluno a buscar, com certa
autonomia, o conhecimento/informação de que necessita. O resultado será um modelo
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que estimulará o uso do método de pesquisa, participação e trabalho em grupo,
interatividade e combinação entre teoria e prática.

Construtivismo
Andragogia

Bases pedagógicas e
metodologia

Aplicativo para EAD

Bases pedagógicas e
metodologia

Recursos de Hardware e Sistemas
básicos

SISTEMA EAD
(e-Learning)

PLATAFORMA

Figura 4 - Componentes da base pedagógica de um Sistema de e-Learning [Fonte:
própria].

Determinado o modelo pedagógico, pode-se desenvolver uma metodologia
pedagógica para se projetar ou avaliar um Sistema de e-Learning.

2.3.5 Metodologia pedagógica para o modelo proposto ou avaliado

Os princípios andragógicos citados anteriormente, e relacionando os princípios
de Knowles [Knowles, s/d], estão presentes no fundamento da metodologia pedagógica
para o Sistema de e-Learning, ou seja, as principais características de uma solução de
EAD para o aluno são:
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•

No Sistema de e-Learning proposto o aluno administra seu
aprendizado, ou seja, o aluno é responsável pelo seu aprendizado e
determina seu percurso nos estudos. A teoria construtivista proporciona
ao aluno a autonomia para administrar seu aprendizado. O e-Learning
deve proporcionar essa liberdade, exceto quando a interação professoraluno e aluno-aluno acontecer em atividade de comunicação
síncronas12, caso contrário o Sistema de e-Learning estará disponível
em qualquer momento, em qualquer lugar;

•

O Sistema de e-Learning proposto pode ser aplicado no ambiente de
trabalho, em um ambiente corporativo, para aliar a experiência e
recursos das atividades profissionais com o conteúdo a ser ministrado,
compartilhando o resultado com todos os participantes, propiciando
com isso um ambiente cooperativo;

•

O Sistema de e-Learning proposto colocará programas organizados
em tarefas de acordo com o conteúdo, e orientados e dispostos ao
aprendizado e também adaptados à realidade do aluno;

•

O Sistema de e-Learning proposto pode melhorar a motivação do
aluno em aprender variando as atividades e mídia utilizadas para o
aprendizado, tornando o processo atraente, flexível e confortável. A
interatividade com o grupo é fundamental para motivar o aluno, e um
Sistema de e-Learning pode prover isso de diversas formas, tais como
chats, fóruns, conferências, e-mail, quadro de avisos, etc;

Nota-se que a metodologia construtivista, aliada a andragogia, pode estabelecer
uma relação pedagógica forte em um ambiente de Aprendizagem a distância.
Identificam-se acima, três características principais para que isso aconteça:
interatividade, cooperação e autonomia.
A relação pedagógica, baseada em um processo de aprendizagem
construtivista, aplica várias metodologias que se fundamentam na psicologia
educacional, ou seja, utiliza vários mecanismos de aprendizado que melhoram a
12

A Comunicação sincrônica é o processo no qual as mensagens emitidas por uma pessoa são
imediatamente recebidas e respondidas por outras pessoas (ensino presencial, videoconferência, etc). A
Comunicação assíncrona é o processo de comunicação em qual a mensagem emitida por uma pessoa é
recebida e respondida mais tarde pelas outras (curso por correspondência, e-mail, etc) [Romiszowski,
1998].
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assimilação e retenção de conteúdo por parte do aprendente. Na teoria construtivista,
uma das principais metodologias, e mais estratégica para o sucesso da abordagem
construtivista, é aquela que trata do mecanismo básico de aprendizagem.
Considerando que a aprendizagem é reconhecida como um processo de
reestruturação de conceitos prévios, já existentes em cada um, os novos conhecimentos
são ancorados nestes, e novas interpretações são construídas guiadas por uma teoria
orientadora. O novo conceito não depende apenas de seus atributos ou características e
sim, também, de um conhecimento anterior [Carvalho, 2000]. O mecanismo básico de
aprendizado trata deste contato e interpretação do novo conhecimento que se dá de
forma seqüencial: o indivíduo se defronta com um novo conhecimento e o compara com
os conhecimentos prévios, havendo um desiquilíbrio; depois do estranhamento há uma
interpretação do conhecimento novo com base no conhecimento prévio e, por último,
ocorre uma acomodação e adaptação de novos conceitos às estruturas existentes.
Desta forma, pode-se basear o mecanismo de aprendizagem de um Sistema de
e-Learning em fases evolutivas, seguindo a teoria construtivista do processo, conforme
exemplificado na figura 5. Segundo Loyolla, identificam-se 3 fases seqüenciais na
assimilação de conhecimento pela mente [Loyolla, 2003]:
•

Fase difusa: É nesta fase que ocorre o contato do aprendente com o
novo conhecimento. Acontece um primeiro contato superficial,
forçando a mente a buscar referências e identificação na sua base de
dados. A mente realiza uma coleta de características e dados do novo
conhecimento, absorvendo um perfil geral do novo conhecimento;

•

Fase Analítica: É quando ocorre o segundo e íntimo contato com o
objeto de conhecimento, buscando a decomposição em suas partes
componentes para melhor compreendê-las. A mente procura detalhar
cada parte que compõe o novo conhecimento e aprender sobre cada
uma delas;

•

Fase sintética: É o último contato com o objeto através da
recomposição de suas partes, propiciando o entendimento global do
objeto de conhecimento. A mente sintetiza o conhecimento baseado
na análise de cada parte na fase anterior e recompondo o objeto para
melhor compreendê-lo.
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Fase Difusa

Fase Analítica

Fase Sintética

Monitor
Modem
CPU

Teclado

Câmera Digital

Equipamento de Informática

Computador
Impressora
Unidade de CD

Contato e identificação

Decomposição e detalhamento

Recomposição e compreensão global

Figura 5 - Mecanismo Básico de Aprendizagem [Fonte: própria].

Conforme princípios construtivistas, e andragógicos, pode-se estabelecer como
mecanismo básico de um Sistema de e-Learning o processo descrito em três fases, e
toma-se também como parâmetro para esse processo principal outra abordagem
construtivista: o nível médio de concentração mental.
O tempo médio de estudo normalmente é administrado pelo aluno, mas deve
obedecer a um mínimo para que exista uma seqüência produtiva no processo, e um
máximo para não haver uma saturação e queda de rendimento. O nível médio de
concentração mental de uma pessoa está numa faixa de 1 a 3 horas [Loyolla, 2003], ou
seja, uma média de 2 horas. Seguindo esta orientação o estudo deve ser realizado com
ritmo e freqüência, para se criar um hábito, atingindo melhores níveis de eficiência.
Conclui-se então que um Sistema de e-Learning será mais eficaz se adotar definidas
partes de conteúdo, isto é, sessões, que podemos definir também como tarefas, baseadas
em “doses” de conteúdo que tenham aproximadamente 2 horas.
As “doses” de conteúdo devem seguir uma seqüência evolutiva no programa de
aprendizado de um determinado curso, disciplina ou atividade de e-Learning. As etapas,
ao adotarmos os mecanismos básicos de aprendizagem, dentro de uma tarefa média de 2
horas, limitam o trabalho mental de absorção de informações e evitam a saturação e a
queda de rendimento, obtendo ótimos resultados. As tarefas são apresentadas através de
esquemas de mecanismo básico de aprendizagem em pequenas porções, que constituem
o mínimo de quantidade de conhecimento que pose ser assimilada pelo aprendente. A
EDMC define esta porção mínima de informação transmitida como UA (Unidade de
Aprendizado).
A UA, que se pode definir como a unidade básica de conhecimento a ser
transmitida, considera o mecanismo básico de aprendizado em sua estrutura. Dessa
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forma, uma UA contém uma apresentação do assunto como primeiro contato (Fase
difusa), uma decomposição do conteúdo para compreensão dos componentes do objeto
(Fase analítica) e por último uma visão geral da UA para entendimento do assunto (Fase
sintética). As técnicas de apresentação podem variar em um Sistema de e-Learning,
conforme ilustrado na figura 6, mas exemplifica-se da seguinte forma:
•

Fase difusa: Slides ou manchetes, geralmente acompanhadas de
esquemas, gráficos ou imagens. A fase difusa pode apresentar uma
pequena introdução do assunto ou resumo do conteúdo;

•

Fase analítica: explanação do assunto e aprofundamento dos
componentes e funcionalidade, geralmente acompanhados de áudio,
vídeo, links, textos, imagens e slides complementares e exemplos de
funcionamento. A maior parte dos recursos tecnológicos inerentes ao
Sistema de e-Learning podem ser utilizados nesta fase, tais como
conferências, palestras, laboratórios, simulações, pesquisas, fóruns,
chats, atendimento do orientador ou suporte, e outros recursos
característicos dos Sistemas de e-Learning;

•

Fase sintética: esquema geral, resumo e conclusões sobre o assunto ou
conteúdo, seguidos de aplicações e avaliações. Nesta fase pode-se
proporcionar um “feedback” para o aluno, e também realizar uma
coleta de dados, através de pesquisa, para mensurar a aceitação da
tarefa, ou do curso/atividade inteiro;

O Sistema de e-Learning deve aplicar em sua estrutura de apresentação de
conteúdo, tarefas compostas de UA’s, que por sua vez utilizam o mecanismo básico de
aprendizagem (figura 7). As tarefas devem possuir um conteúdo que não exceda 3
horas, ficando preferencialmente com duração de aproximadamente 2 horas. O curso,
disciplina ou toda a atividade disponibilizada no Sistema de e-Learning, deve possuir
um número de tarefas necessário para abranger todo seu conteúdo.

42
Fase difusa
SLIDE BASE OU MANCHETE
COM LINKS

Fase analítica

Fase analítica

HOM E PAGES
INTERNET/W eb

TEXTOS E
HIPERTEXTOS

IMAGENS E SLIDES
COM PLEM ENTARES

ÁUDIO E VÍDEO

FINALIZAÇÃO
(RESUM O OU
CONCLUSÃO)
Fase sintética

Figura 6 - Esquema ilustrativo de uma UA [adaptado Loyolla,2003].

TAREFA
Aproximadamente 2 horas

UA

Mecanismo básico de
aprendizando

UA

Mecanismo básico de
aprendizando

UA

Mecanismo básico de
aprendizando

Figura 7 - Esquema ilustrativo de uma tarefa [Fonte: própria].

UA

Mecanismo básico de
aprendizando
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Um curso, disciplina ou atividade, de e-Learning certamente não possui uma
limitação a um tempo médio de 2 ou 3 horas, portanto, ele deve ser dividido e
readequado a tarefas com uma periodicidade definida. Um bom exemplo, apresentado
na figura 8, é um curso de 5 tarefas aplicadas diariamente, durante uma semana, com 2
UA’s, de uma hora cada, por tarefa.

CURSO OU ATIVIDADE e-Learning

Tarefa 1

UA

Tarefa 2

UA

SEGUNDA

UA

TERÇA

UA

Tarefa 3

UA

UA

QUARTA

Tarefa 4

UA

UA

QUINTA

Tarefa 5

UA

UA

SEXTA

Figura 8 - Exemplo de um curso ou atividade disponibilizada em um Sistema de eLearning [Fonte: própria].

O número de UA’s por tarefa pode variar conforme a continuidade do conteúdo
e didática do professor, devendo, preferencialmente, a soma da duração da UA’s
respeitar a média de 2 horas. A menor porção de conhecimento deve ser a UA, não
podendo ser dividida entre duas ou mais partes autônomas baseadas no Mecanismo
Básico de Aprendizagem. As tarefas não podem exceder o tempo de 2 horas, pois não
seria produtivo. A UA deve estar contida na tarefa, e não exceder seu tempo.
O curso, disciplina ou atividade, de um Sistema de e-Learning é a
disponibilidade de uma apresentação composta de tarefas de um determinado assunto,
ou conhecimento, sob a forma de uma página, site ou portal, para um determinado
público. Este curso ou assunto deve ser precedido de uma série de detalhamentos,
documentação e diretrizes do curso, com o objetivo de orientar e balizar a aplicação do
mesmo. Este documento é conhecido como Projeto Pedagógico e é essencial para o
desenvolvimento ou avaliação de um Sistema de e-Learning, pois o sistema deve conter
recursos que permitam a aplicação do projeto pedagógico no oferecimento de um curso
ou disciplina.
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2.3.6 Projeto pedagógico

Os fundamentos construtivistas e andragógicos, nos quais se baseia a
metodologia pedagógica do Sistema de e-Learning proposto, necessitam de uma
documentação e planejamento identificando e priorizando seus aspectos pedagógicos.
As diretrizes e documentação do curso objetivam especificar e orientar a elaboração do
curso, e devem ser considerados em uma estrutura de Sistema de e-Learning, ou no
momento de avaliar um sistema pronto. Essa documentação é concebida na forma de
um projeto, obedecendo a uma base pedagógica que neste caso adotou o construtivismo
e a andragogia, para estabelecer as linhas gerais de um curso, disciplina ou atividade no
Sistema de e-Learning.
O projeto pedagógico determina as diretrizes do curso, documentando as
características, práticas, atividades, formas de interação e atendimento, avaliações e
“feedback” dos alunos, moldando assim uma estrutura para o curso, que juntamente
com o conteúdo alimentarão o Sistema de e-Learning, para logo após ser
disponibilizado via Web. A estratégia pedagógica adotada pelo projeto determinará
toda a lógica e fluxo do sistema.
A forma com que o curso será elaborado depende diretamente do projeto
pedagógico, influenciando nas características do Sistema de e-Learning. O
desenvolvimento, ou mesmo avaliação, de um sistema dependem de uma combinação
da estratégia pedagógica ditada pelo projeto e a disponibilidade de recursos que este
dispõe. Projetar e avaliar um Sistema de EAD, no qual está inserido um Sistema de eLearning, passa, necessariamente, pela sua qualidade funcional e ergonômica, mas
fundamentalmente, pela sua qualidade didática e pedagógica [Silva, 1998], que é
aplicada na forma do projeto pedagógico. Conseqüentemente o projeto pedagógico deve
ser considerado no projeto de um Sistema de e-Learning baseado em software livre,
como proposto.
No caso de avaliação de um Sistema de e-Learning, ou LMS como pode ser
chamado pelo mercado, o projeto pedagógico, que será abaixo detalhado, pode servir de
referência para avaliação. O Sistema de e-Learning gratuito pode ser diretamente
avaliado pelo modelo proposto, caso se apresente também com uma metodologia
essencialmente construtivista, ou seja, o projeto pedagógico proposto além de
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referenciar o desenvolvimento de um Sistema de e-Learning, pode servir como
referência para avaliar sistemas livres oferecidos no mercado baseados na abordagem
pedagógica construtivista. Nada impede que o modelo avalie também Sistemas de eLearning proprietários, porém não são escopo deste trabalho.
Conforme Loyolla [Loyolla, 2003], os principais itens que normalmente
compõem um Projeto pedagógico, quando devidamente elaborados e encadeados,
formam a estrutura básica do curso, disciplina ou atividade de um Sistema de eLearning. Baseando-se nos principais pontos e quesitos destacados por Loyolla, pode-se
adaptar ao projeto do sistema um modelo de projeto pedagógico, do qual podem-se
destacar os seguintes princípios:
•

Denominação da atividade/curso e-Learning: É a identificação do
curso. O primeiro contato com o curso é sua denominação, portanto
deve ser colocado de forma atraente e objetiva, evitando jargões
acadêmicos e explicitando a necessidade do aprendizado;

•

Objetivos da atividade e-Learning: São as habilidades e competências
a serem desenvolvidas pelo curso, indicando as metas a serem
atingidas. O agente motivador do curso será a habilidade e a
competência

para

aplicar

determinado

conhecimento,

conseqüentemente os objetivos do curso devem estar claramente
definidos no projeto. A apresentação dos objetivos deve ser colocada
de acordo com a metodologia andragógica, ou seja, baseando-se em
experiências do próprio aluno e motivando-o a se envolver no curso;
•

Parâmetros de seleção dos alunos: Deve existir uma base seletiva para
os alunos que estabeleça certa homogeneidade de perfis, conhecimento
e motivação. Um grupo de alunos heterogêneos pode colocar
diferenciações de dificuldade no desenvolvimento do conteúdo,
distanciando-os

no

aprendizado,

provocando

desmotivações

e

decepções, altos níveis de evasão e um descrédito no curso/professor.
Uma alternativa para uma situação de um grupo heterogêneo é formar
mais de uma turma, separando-os em grupo mais homogêneos. Podemse obter ótimos índices de homogeneidade com um questionário com
quesitos simples: experiência com o computador, interesse no curso,
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nível

de

conhecimento/experiência

do

tema,

motivação

e

disponibilidade para acompanhar o curso;
•

Ementa descritiva da atividade e-Learning: Uma breve descrição da
estrutura básica do curso. Uma mensagem que o professor, passa ao
aluno descrevendo os principais pontos do curso;

•

Conteúdo programático da atividade e-Learning: Uma completa
descrição da estrutura formativa do curso, de forma a aplicar um
planejamento dos temas e tópicos que compõem o curso. O conteúdo
programático do curso inicia a implementação da metodologia
pedagógica e prevê a aplicação, de forma geral, dos conceitos de
atividade e-Learning, tarefa e UA’s. O conteúdo programático deve
mostrar a divisão de conteúdo por tópicos, relacionando-os com as
tarefas, de forma que o aluno possa ter uma idéia geral do
desenvolvimento do curso;

•

Calendário da atividade e-Learning: É a programação detalhada de
todas as tarefas previstas durante o curso ou atividade e-Learning
estará se realizando, explicitando datas e horários das tarefas. O aluno
utilizará o calendário para programar-se;

•

Ferramentas de atividade e-Learning: É a relação de ferramentas que
serão utilizadas no desenvolvimento do curso. Os tipos de ferramentas
que serão aplicadas no curso é o principal ponto de sucesso do mesmo.
Segundo Maia [Maia, 2000] as ferramentas podem ser divididas nas
seguintes categorias:
o Ferramentas de navegação: condição inerente para uma
atividade de e-Learning, já que a maioria delas estão
presentes nos Browsers que são utilizados para acesso à
Internet/Intranet. As ferramentas de navegação auxiliam os
alunos nas páginas do curso e na visualização e distribuição
de conteúdos, funções e tópicos. As ferramentas de navegação
mais comuns são as de acesso ao “Home”, “Voltar”,
“Imprimir”, “Busca”, “Saída”, e outras comuns nas páginas
da Web;
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o Ferramentas de interatividade: São as ferramentas que
propiciam a interação entre os participantes, o conteúdo e o
professor. A interação utilizando um ferramental tecnológico
otimiza o aprendizado dos alunos. São muitos os exemplos de
ferramentas de interação e pode-se destacar: e-mail, Central
de mensagens, videoconferências e teleconferências via
Intranet/Internet,

chats,

quem-é-quem

(perfis

dos

alunos/professores), Tira-dúvidas, Fóruns, etc;
o Ferramentas de aprendizagem: são ferramentas que objetivam
orientar a atenção, participação em atividades e revisão de
alguns aspectos abordados. São links para acesso externo,
fontes de pesquisa, exemplos animados, vídeos, sugestões de
leitura, glossário, buscas internas e externas, etc;
•

Método de trabalho dos alunos nas atividades de e-Learning:
Apresenta quais os métodos de trabalho os alunos devem adotar,
orientando-os a adquirirem conhecimentos e habilidades necessários à
realização do curso, e que não estão diretamente relacionados ao
conteúdo do curso/atividade e-Learning. Como exemplo, pode-se
lembrar as diversas ferramentas que o Sistema de e-Learning pode
disponibilizar, como descrito no tópico anterior, e para isso os alunos
devem conhecer o funcionamento destas e adquirir habilidade para
operá-las antes de iniciar o curso. Com isso, os principais métodos de
trabalho que devem constar no projeto pedagógico do Sistema de eLearning são:
o Grau de presencialidade da atividade e-Learning: destaca-se,
conforme o calendário, o nível mínimo de presença do curso,
apresentado datas de laboratório, interações entre os
participantes/professor, atendimentos, avaliações, etc;
o Acesso ao conteúdo: procedimentos para acesso ao material
didático e pesquisas. A seqüência de desenvolvimento do
curso pode condicionar a continuidade do mesmo a partir de
resultados positivos anteriores, o que condiciona o aluno a
estudar as tarefas seguintes apenas se estiver preparado;
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o Sistema de interação: apresentação das ferramentas de
interação e das regras de como acessar e utilizá-las. Por meio
de uma utilização organizada das ferramentas de interação
pode-se obter ótimos resultados de trabalho em grupo na
Internet, e incentivar tal prática no cotidiano de cada aluno;
o Sistemas de Acompanhamento: determina-se a forma com
que o professor acompanhará o aluno. O “feedback” do
professor para o aluno faz com que este se motive no
desenvolvimento do curso, estabelecendo uma relação de
confiança entre professor e aluno, evitando evasão do curso;
•

Parâmetros de Avaliação de uma atividade de e-Learning: A avaliação
de uma atividade de e-Learning pode ser realizada em duas direções,
ou seja, tanto na aferição do conteúdo aprendido pelo aluno quanto a
avaliação da oferta, ou avaliação do próprio curso por parte dos alunos.
É importante para os alunos conhecerem seu rendimento e o nível de
conhecimento que adquiriram no curso, mas também é importante os
organizadores do curso mensurarem os resultados e expectativas da
atividade e-Learning. Podem-se destacar aspectos a serem avaliados no
curso, junto aos alunos, tais como atendimento didático, a clareza e
consistência

do

material

pedagógico, o atendimento técnico-

administrativo, a infra-estrutura de comunicação, a organização e
seqüência de desenvolvimento do curso e sugestões dos participantes.
A avaliação dos alunos pode ser realizada na forma de questões ou
testes, com o objetivo de indicar o nível de conhecimento adquirido e
acompanhamento do professor. Esta avaliação pode ser automática, via
Sistema de e-Learning, ou com interação com o professor, que propõe
uma avaliação e a corrige logo após o aluno fazê-la, retornando a este o
resultado (via e-mail ou formulário em browser, por exemplo).

Os Fundamentos Pedagógicos completam-se com o projeto pedagógico, que
aliado a Metodologia pedagógica descrita, é suficiente para encerrar a teoria pedagógica
e metodológica para definir o comportamento e funcionamento de um Sistema de elearning e seu conteúdo apresentado. No entanto deve-se buscar também o padrão
técnico para disponibilização do conteúdo, ou seja, a estrutura, organização, controles
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de acesso, armazenamento, formato, construção e classificação desses dados e
informações, objetivando uma universalidade entre Sistemas de Gerenciamento de
Aprendizado, ferramentas de geração de conteúdo e o próprio conteúdo. O próximo
tópico aborda o assunto de padronização da unidade de conteúdo técnico, os Objetos de
Aprendizagem, e sua forma de organização de Metadados, adotados no presente
trabalho.

2.4 Padrões de Conteúdo

A metodologia estudada no tópico anterior encerra uma técnica pedagógica para
ser aplicada na estrutura de um Sistema de e-Learning e nos cursos gerenciados por
este, adotando estratégias pedagógicas e um projeto pedagógico específico para cursos
via Web. Essa metodologia é baseada nas definições do EDMC, que adaptadas a este
projeto pressupõem a existência de Cursos, composto de tarefas, que por sua vez, é
composto de Unidades de Aprendizado (UA’s), a menor unidade de conhecimento a ser
transmitida do ponto de vista pedagógico. Mas, nesta metodologia, não existe uma
definição de padrão do conteúdo e não existe uma preocupação com sua indexação,
estruturação e descrição, apenas foca no método pedagógico de transmissão de
conhecimento.
A necessidade de uma padronização do conteúdo objetiva uma reutilização e
interoperabilidade entre os diversos Sistemas de e-Learning ou LMS existentes. No
presente projeto, a versão do Educanet 1.2 começa a testar padrões de conteúdo.
A padronização de conteúdo prevê, por parte do Sistema de e-Learning, uma
organização e armazenamento do conteúdo em um repositório, mecanismos de busca,
controle de acesso e, conseqüentemente, a catalogação e disponibilização desse
conteúdo por meio da Web. Para isso é necessária a adoção de um modelo para esta
padronização, e várias Entidades e Organizações aplicaram esforços para definição
desse modelo. Atualmente a convergência dessas definições aponta para o padrão de
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“Learning Objects” (Objetos de aprendizagem)13, utilizado pela LTS (Learning
Technology Standards).

2.4.1 Definição de Objetos de Aprendizagem

O principal objetivo de se adotar um padrão é o de se melhorar e facilitar o
desenvolvimento de Sistemas de e-Learning, hospedagem de conteúdo, elaboração de
conteúdo e acesso de usuários, devido à interoperabilidade propiciada. A forma de se
estabelecer este modelo é adotar padrões de Metadados14 públicos e reconhecidos.
Existem atualmente vários padrões de Metadados, inclusive àqueles direcionados para a
Educação, chamados Metadados Educacionais, que atualmente convergem para um
grupo de metadados baseados em XML (eXtensible Markup Language), objetivando um
modelo interoperável entre os diversos Sistemas de e-Learning [XML, 2004]. Dessa
forma os padrões de metadados educacionais são utilizados para organizar em uma
classificação os Objetos de Aprendizagem, que serão definidos adiante.
Diversas entidades estabelecem padrões para um modelo de Metadados
Educacionais e Objetos de Aprendizagem. As principais são citadas abaixo [Xavier,
2003]:
•

IMS (Instructional Management System): Atualmente com o nome de
IMS Global Learning Consortium Inc. , é um consórcio de pesquisa
sem fins lucrativos. Esse consórcio tem dois objetivos principais: O
primeiro é desenvolver especificações sobre padrões abertos em
XML, para reuso e interoperabilidade de recursos entre Sistemas e
fornecedores de e-Learning. O segundo é definir uma arquitetura para
estruturas de e-Learning, melhorando a Educação a Distância.O IMS
apresenta atualmente cinco propostas de especificações, são elas:

13

Learning Objects: usaremos o nome de “Objetos de Aprendizagem”, devido ao fato desse termo já ser
aceito nos meios acadêmicos e comerciais da Educação a Distância.
14
Metadado: metadados são dados utilizados para auxiliar na identificação, descrição, estrutura
organizacional, apresentação, links e localização de um dado primário em um ambiente de rede ou não.
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IMS Content Packanging Information Model: especifica
modelo de padrões de Objetos de Aprendizagem, arquivos
referenciados por esses objetos e as instruções de
organização destes para os Sistemas de e-Learning;



IMS Learning Resource Metadata Information Model:
especifica modelo de elementos do conjunto de metadados
do IMS. Baseado no padrão LOM (Learning Object
Metadata) do IEEE;



IMS Question & Test Interoperability Information Model
Specification: especificação da estrutura das questões e
testes das soluções que adotam o padrão da IMS,
objetivando interoperabilidade;



IMS

Learner

Information

Packing

Specification:

especifica o modelo de informações sobre o aluno e as
operações que ele realizou. Objetiva interoperabilidade
não só com outros Sistemas de e-Learning, mas como
Sistemas de Recursos Humanos, currículos, Contabilidade
e outros;


IMS Digital Repositories Information Model: especifica
os repositórios digitais de Objetos de Aprendizagem,
objetivando a interoperabilidade;

•

ARIADNE (Alliance of Remote Instrucional Authoring and
Distribution Networks for Europe): O principal objetivo desta
organização é o desenvolvimento de ferramentas e metodologias para
produção, administração e reuso de elementos pedagógicos baseados
em computador e currículos de treinamento suportados por
telemática. O ARIADNE utiliza um “Sistema de viveiro de
conhecimentos” (ou KPS – Knowledge Pool System) capaz de
receber conteúdo de qualquer ferramenta de autoria ou das
ferramentas da ARIADNE. Na inserção de conteúdo, a indexação é
realizada por meio dos metadados ARIADNE. Esse processo é feito
através de um template denominado ARIADNE Pedagogic Scenario,
que simula um roteiro pedagógico, que gera o arquivo com o
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conteúdo e um arquivo contendo as informações de metadados,
conforme figura 9;

Figura 9 - Funcionamento dos cursos a distância especificados pela ARIADNE
[adaptado XAVIER, 2003].

•

IEEE(Institute for Electronics and Electrical Engineers): O IEEE formou
um comitê para desenvolver padrões técnicos, recomendações
práticas e guias para Sistemas e componentes de Educação a
Distância, denominado LTSC (Learning Technology Standards
Committee). O LTSC é dividido em cinco grupos: Aluno, Conteúdo,
Dados e Metadados, Sistemas de Gerenciamento e aplicações. O
grupo que define os padrões de

Objetos de Aprendizagem e
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Metadados, ou seja, os atributos necessários para uma completa
descrição dos Objetos de Aprendizagem,

é o “Learning Objects

Metadata Working Group”, cuja divisão de trabalho de padronização
do IEEE é P1484.12. Atualmente, o LTSC agrega a convergência dos
padrões, abrangendo as principais especificações como o IMS e
ARIADNE, estabelecendo um padrão mais aceito no momento: o
LOM (Learning Object Model).

O resultado desta convergência foi um padrão na definição dos Objetos de
Aprendizagem, a saber:
“... qualquer recurso ou entidade, digital ou não, que pode ser utilizado, reutilizado ou
referenciado durante o aprendizado apoiado sobre tecnologia. Aprendizado apoiado sobre
tecnologia refere-se a LMS, CBT, Sistemas de aprendizado a distância, ambientes de
aprendizado colaborativo e outros sistemas de treinamento similares.”[LTSC, 2004]

Um Objeto de aprendizagem pode ser definido, de forma prática, como qualquer
recurso para apoiar a aprendizagem, sendo a menor parte do conteúdo de um curso do
ponto de vista técnico, projetado e construído em pequenos conjuntos objetivando
maximizar as situações de aprendizagem onde o recurso pode ser utilizado. Os Objetos
de Aprendizagem devem ser módulos ou blocos educacionais autocontidos e pequenos,
semelhantes a peças de um lego, que podem ser combinados e seqüenciados com outros
Objetos de Aprendizagem para formar interações educacionais ou unidades de um
curso. Os Objetos de Aprendizagem podem ser compostos sob demanda (figura 10), sob
uma Metodologia Pedagógica que, no caso do presente projeto, utiliza-se o EDMC,
obedecendo a um projeto pedagógico ditado por esta metodologia e um currículo.
Fica claro que os Objetos de Aprendizagem trata do conteúdo e do aspecto
técnico da unidade de informação, enquanto que a unidade de aprendizado (EDMC)
trata da metodologia pedagógica do conteúdo.
Os Objetos de Aprendizagem dependem das especificações padronizadas para
serem considerados como tais, ou seja, módulos que possuam as seguintes
características [Mendes, 2005]:
•

Reusabilidade: habilidade para incorporar componentes educacionais
em múltiplas aplicações;
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•

Adaptabilidade: adaptável a qualquer ambiente de ensino;

•

Granularidade:

conteúdo

em

pedaços,

para

facilitar

sua

reusabilidade;
•

Acessibilidade: habilidade de acessar recursos educacionais em um
local remoto e usá-los em muitos outros locais, como por exemplo,
na Internet;

•

Durabilidade:

habilidade

para

continuar

usando

recursos

educacionais quando a base tecnológica muda, sem reprojeto ou
recodificação;
•

Interoperabilidade: habilidade de usar componentes desenvolvidos
em um local, com algum conjunto de ferramentas ou plataformas e
em outros locais com outras ferramentas e plataformas;

Objetos de Aprendizagem
Perfil do Estudante

Banco do Dados

Currículo

Banco do Dados

Seqüência dinâmica
de aprendizado

Figura 10 - Composição de cursos ou unidades de aprendizagem sob demanda
[adaptado Tarouco, 2003]

Para implementação da especificação do LOM (Learning Object Model), o
LTSC uniu-se ao ADL (Advanced Distributed Learning), criando um padrão técnico,
denominado SCORM (Sharable Content Object Model). Dessa forma o LOM pode ser
implementado em Sistema de Gerenciamento de Aprendizado aplicando o padrão
SCORM, que também já está em conformidade como o padrão de metadados IMS, e da
AICC (Aviation Industry CBT Committee) que foi uma das precursoras dos treinamentos
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baseados em computador, e, obviamente, do IEEE (LTSC) e da ARIADNE; sendo portanto o

mais abrangente e aceito padrão de implementação atualmente.
O padrão SCORM é direcionado ao aprendizado via Web, o que acentua sua
característica de interoperabilidade entre Sistemas e-Learning, definindo um padrão
para ambientes de execução baseados na Web e um modelo de conteúdo de
aprendizagem unificado.
O SCORM, atualmente na versão válida 1.3.1 de julho de 2.004, possui três
componentes principais (figura 11) [ADL, 2004]:
•

CAM (Content Aggregation Model): ou Modelo de Agregação de
Conteúdo, que define o Modelo de Conteúdos (Objetos de
Aprendizagem básicos), o Modelo de Metadados (para descrever e
documentar os objetos) e o Empacotamento de Conteúdo (estrutura e
comportamento do conjunto de Objetos de Aprendizagem em cursos
e módulos, melhorando a interoperabilidade);

•

RTE (Run-Time Environment): ou ambiente de execução, que trata da
execução de conteúdos e rastreamento do progresso dos alunos,
descrevendo os requisitos que o Sistema de e-Learning15, ou seja, o
CAM define um modelo de SCO (Sharable Content Object), ou
Objeto Compartilhável de Conteúdo, e o RTE define um padrão para
os LMS (Learning Management System), conseqüentemente os
conteúdos ficarão interoperáveis com os Sistemas de e-Learning
(LMS). O RTE também padroniza os requisitos das API’s utilizada
pelo SCO;

•

SN (Sequencing and Navigation): ou Seqüência e Navegação, define
padrões e procedimentos, como as árvores de navegação,
informações de sequenciamento de atividades, informações sobre
navegação e modelos de dados para navegação;

15

Sistema de e-Learning: No presente trabalho os LMS também são referenciados como Sistemas de eLearning.

56
SN
(Seqüência e Navegação)

Modelo de Dados (AICC)
API de execução e comunicação (AICC)

CAM
(Modelo de Agregação de Conteúdo)

RTE
(Ambiente de Execução)

Dicionário de Metadados (IEEE)
Empacotamento de Conteúdo (IMS)
Estrutura de Conteúdo (AICC)
Ligação XML de Metadados e utilização (IMS)

Figura 11 - Esquema de componentes do SCORM [adaptado ADL, 2004].

2.4.2 Construção e aplicação de Objetos de Aprendizagem

O desenvolvimento de conteúdo educacional pode ser realizado geralmente de
duas formas: manipulando-se diretamente linguagens de programação ou utilizando
ferramentas de autoria. As linguagens de programação exigem o domínio da mesma e
vários aplicativos de apoio para manipular vídeos, imagens, áudio e interações, exigindo
elevada quantidade de tempo e recursos devido aos variados tipos de mídia envolvidos.
As ferramentas de autoria geralmente possuem todos os aplicativos e recursos
agregados e permite uma maior produtividade na construção dos conteúdos
educacionais, especialmente quando envolvem multimídia.
A criação por meio de linguagem de programação deve ser seguida de uma
“SCORMização” do conteúdo de aprendizagem, ou seja, uma adaptação do conteúdo ao
padrão SCORM. Por ser fruto da codificação “manual” através de uma linguagem de
programação, os componentes do SCORM devem ser manualmente criados com
editores de texto ou editores XML, ou por meio de uma ferramenta para o SCORM. Os
objetos e cursos SCORM são compostos criando-se para cada parte do conteúdo (página
Web, animação, movie, etc) um Metadado XML. Cria-se, logo após, um Objeto
Compartilhável de Conteúdo (SCO), na forma de uma página HTML, englobando as
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partes de conteúdo e as funções de comunicação API (funções JavaScript, ASP, PHP,
Java). O próximo passo é criar também um Metadado (XML) para o SCO. Agrega-se
todos esses recursos criando-se o arquivo de Manifesto (imsmanisfest.XML),
empacotando todos os elementos (Conteúdo, SCO, objetos e manifesto) via WinZip ou
compatível, estando pronto para publicação em um Sistema de e-Learning compatível
com SCORM [adaptado Tarouco, 2005], conforme exemplificado na figura 12 As
ferramentas que podem ser utilizadas para este trabalho de criação de componentes
SCORM estão relacionadas Anexo A, item 1, do presente trabalho.

Unidade de Aprendizado

Conteúdo de Aprendizagem
----

Manifesto
imsmanifest.xml

-----

Metadado
Organização: Design Aprendizado
Recursos

----

Sub-Manisfeto

Arquivos Físicos
Conteúdo existente em mídia, Web,
testes, atividades, animações

-------

Figura 12 - Criação de objetos e cursos no padrão SCORM [adaptado ADL, 2004 e IMS, 2003 ].

Atualmente o mercado oferece vários softwares de autoria compatíveis e
certificados pelo padrão SCORM, com a tendência de que num futuro próximo todas as
ferramentas de autoria sejam compatíveis com o modelo SCORM. No presente trabalho
foi criado um curso de “Introdução aos Protocolos TCP/IP”, com a versão demo 7 do
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“Macromedia eLearning Suíte” (Authorware, Dreamweaver e Flash). A ferramenta é
bastante completa e gera o conteúdo no padrão SCORM. A Microsoft apresenta as
novas versões do MSOffice já compatíveis com o SCORM, assim como outras
empresas já oferecem seu produtos neste padrão. O Anexo A, item 2, do presente
trabalho apresenta algumas das ferramentas mais populares de Autoria. A forma que é
gerado o conteúdo para o Sistema de e-Learning foge do escopo do presente trabalho,
apenas o padrão adotado de Objetos de Aprendizagem (SCORM 1.2/1.3) e a
Metodologia Pedagógica (EDMC) é abrangida, portanto o Sistema de e-Learning deve
observar essa tendência de padrão16.
Os Sistemas de e-Learning, ou LMS, estão adaptando-se ao modelo SCORM,
conforme Anexo A, item 3, que traz a relação de Sistemas compatíveis com o referido
padrão. O modelo proposto pelo presente trabalho completa a arquitetura de conteúdo
inserindo o padrão de Objetos de Aprendizagem em sua estrutura, conforme figura 13.

Objetos de Aprendizagem

Bases pedagógicas e
metodologia

Aplicativo para
EAD

Recursos de Hardware e Sistemas
básicos

SISTEMA EAD
(e-Learning)

PLATAFORMA

Figura 13 - Componentes da base pedagógica e de Conteúdo de um Sistema de e-Learning
[Fonte: própria].
16

Apesar do TelEduc (NIED/Unicamp) e o EducaNet (protótipo utilizado) não serem compatíveis com o
padrão SCORM; o TelEduc, na sua versão 4, trará modificações para o padrão SCORM, utilizando
linguagem JAVA, segundo informações do Departamento [Rosas, 2005]. O protótipo EducaNet prevê
compatibilidade com ferramentas de autoria no padrão SCORM, sendo realizado testes com curso gerado
pelo Macromedia eLearning Suíte (AuthorWare) no presente trabalho.
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O EDMC e os Objetos de Aprendizagem tratam da metodologia e padrão
técnico de conteúdo, respectivamente, como já citado. A Base Pedagógica depende do
Sistema de e-Learning utilizado e o padrão de conteúdo é gerado no momento de autoria
do conteúdo, conseqüentemente o padrão de Objetos de Aprendizagem estabelece uma
relação de reusabilidade entre a

Metodologia utilizada no presente trabalho e os

Objetos de Aprendizagem, ou seja, as Unidades de aprendizagem utilizadas, seguindo
uma determinada metodologia que neste projeto é adotado o Mecanismo Básico de
Aprendizagem, encapsulam os Objetos de Aprendizagem. Os Objetos de Aprendizagem
podem ser reutilizados para outras Unidades de Aprendizado, pois possuem
“atomicidade” para compor qualquer outra UA. As Unidades de Aprendizado formarão
as Tarefas e Cursos, segundo a Metodologia adotada (figura 14).

Tarefa/Curso

Ferramentas de Autoria e de
componentes SCORM

Sistemas de
e-Learning

Metodologia

Unidades de Aprendizado
Padrão de
Conteúdo

Objetos de Aprendizagem
Autoria

Partes de Conteúdo

Figura 14 - Encapsulamento dos Objetos de Aprendizado nas Unidades de Aprendizado
[Adaptado Tarouco, 2005]

Definida a parte de Conteúdo e Metodologia, deve-se definir a plataforma
tecnológica para o Servidor de e-Learning e especificações do Sistema de e-Learning
para que estes estejam de acordo com as Bases Pedagógicas e de Conteúdo propostas. O
capítulo 3 deste trabalho trata especificamente da implementação da Plataforma e
Sistema de e-Learning.
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CAPÍTULO 3

3 Bases Tecnológicas para Servidores de e-Learning

Este capítulo aborda a arquitetura do Servidor de e-Learning e as tecnologias e recursos
de hardware e software utilizados no projeto. Fundamenta-se a infra-estrutura requerida,
a plataforma utilizada, a LAMP, e a implementação de um Sistema de e-Learning. Para
o Sistema de e-Learning, o capítulo finaliza descrevendo as opções: o desenvolvimento
de um Sistema de e-Learning próprio ou a adoção de um Sistema Livre no mercado
(TelEduc).

3.1 Introdução

A tecnologia da Internet definitivamente faz parte da vida da maioria das pessoas
em todo o mundo. E na educação não poderia ser diferente, a Internet entra no processo
ensino-aprendizagem, tornando-o atraente, eficiente, abrangente e atualizado, ocupando
um espaço vago na educação e revelando-se uma ótima ferramenta de apoio e
disseminação da informação. O e-Learning se apresenta como legítimo representante
dessa tecnologia na educação, fruto de uma evolução da tecnologia aplicada ao ensino, e
única modalidade da Educação a Distância baseada totalmente na plataforma Web.
A forma de se implementar um Servidor de e-Learning pode variar muito nos
métodos, implementação, softwares utilizados e aplicativos desenvolvidos, sendo que a
proposta de se aplicar unicamente Software Livre se mostra como uma alternativa
altamente eficiente e robusta e com um baixíssimo custo. A proposta apresenta uma
solução completa para a implementação de um Servidor de e-Learning, com as opções
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de se desenvolver o Sistema de e-Learning personalizado, ou obter um Sistema pronto e
sob a filosofia de Software Livre.
O rol de aplicativos e produtos sob a bandeira de Software Livre é vasta no
mercado. A escolha de um conjunto de softwares e ferramentas para a implementação
da solução é importantíssima. A plataforma LAMP (Linux, Apache, MySQL and
Perl/PHP), composta de um conjunto completo de softwares para implementação e
desenvolvimento de uma plataforma Web, se mostrou como a melhor opção para o
objetivo. A plataforma LAMP satisfaz tanto a necessidade de uma plataforma Web para
um Sistema de e-Learning pronto, como oferece todo o suporte necessário, uma
plataforma básica, para o desenvolvimento de um sistema personalizado.
A tecnologia LAMP, sob as regras do Software Livre, pode ser obtida a um
custo zero, sendo a mais estável, robusta e amigável no mercado, além de ser a mais
utilizada como plataforma Web.

3.2 As alternativas para um Sistema de e-Learning

O simples uso da Internet e da Intranet para educação e treinamentos não deve
ser considerado um Sistema de e-Learning, ou seja, simplesmente disponibilizando
conteúdo através de páginas HTML, e-mails, Web-mails, chats, fóruns e outros
utilitários configura um uso não sistematizado de recursos da plataforma Web para a
Educação a Distância. Um Sistema de e-Learning, ou LMS17 (Learning Management
System) como também é referenciado no mercado, emprega uma metodologia
pedagógica direcionada e um modelo tecnológico coerente, com aplicação de
ferramentas tecnológicas sob um enfoque didático pré-definido pelo projeto pedagógico,
com um rol de recursos tecnológicos disponíveis, inerentes ao e-Learning e

17

LMS (Learning Management System) são softwares que disponibilizam o conteúdo e controlam a
aprendizagem dos alunos, fazendo um acompanhamento e gerando relatórios sobre todo o processo [elearningcentre, 2004]. O LMS é o sistema que controla as funções e os processos de aprendizagem,
registrando os passos de cada usuário, estatísticas de desempenho e todos os cursos em formato eletrônico
[Guest, 2003]. Existem vários tipos de LMS no mercado, desde os mais básicos até os mais sofisticados,
complexos e caros. Praticamente todos são baseados na plataforma Web, conseqüentemente um Sistema
de e-Learning pode ser classificado com um LMS, no entanto um LMS pode não ser baseado na Web,
dessa forma esse LMS não é considerado um e-Learning. No presente trabalho, ao se referir a um LMS,
intrinsecamente estará se referindo ao LMS baseado em plataforma Web.
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disponibilizados segundo uma metodologia tecnológica preestabelecida por um projeto
do Sistema de e-Learning.
Nunca houve tantas ferramentas e aplicativos para educação a distância ofertadas
no mercado: ferramentas totalmente livres, ferramentas gratuitas mas com suporte pago
e ferramentas proprietárias. Apesar do presente trabalho oferecer, neste momento, um
projeto para o desenvolvimento de um sistema próprio de e-Learning, será apresentada
também a opção para a adoção de uma ferramenta livre, ou seja, um Sistema de eLearning na forma de software livre, como por exemplo, o Teleduc, disponibilizado no
mercado nos termos da GPL (General Public License).
A presente proposta coloca o seguinte universo de opção de escolha para a
corporação que pretende adotar um Sistema de e-Learning baseado em software livre:
pode-se desenvolver um sistema próprio adequado as suas necessidade, ou pode obter
um Sistema de e-Learning de forma gratuita; ambos devem ser instalados sobre uma
plataforma Web de distribuição também gratuita.
Ao adotar-se um Sistema de e-Learning livre, deve-se adaptar toda a
metodologia pedagógica e tecnológica para o referido sistema. Os custos são reduzidos
na proporção de não existir projeto e desenvolvimento de um Sistema de e-Learning, e
os resultados podem ser bastante satisfatórios. Os formadores e alunos devem seguir a
estratégia didática do produto obtido, e a implementação deve respeitar características
tecnológicas deste. O Teleduc, LMS desenvolvido e mantido pela Unicamp desde 1997,
é um dos principais exemplos de sucesso no mercado de um software livre para
educação a distância. Será analisado no presente trabalho, comparativamente ao projeto
proposto, o ambiente Teleduc. Alguns exemplos de entidades tradicionais que aplicam o
Teleduc como Sistema de e-Learning são o Instituto EduMed para Educação em
Medicina e Saúde, a Universidade São Francisco, Universidade de Sorocaba, o CAEM
(Centro de aperfeiçoamento do ensino de matemática) do IME (Instituto de Matemática
e Estatística) da USP, a Faculdade de Educação da UnB (Universidade de Brasília),
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, entre tantas outras entidades.
Uma aproximação virtual entre o formador e o aprendente, em substituição a um
processo de EAD até então marcado pela diferenciação em tempo e espaço, através dos
ambientes da Internet e Intranet, são princípios que devem estar representados no
software a ser utilizado no servidor de e-Learning [Maia, 2000, p. 40]. Essa orientação
para uma autonomia pedagógica e tecnológica indica uma tendência para a escolha de
um sistema próprio de e-Learning. Um software próprio para um Sistema de e-Learning
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pode oferecer cursos customizados, flexíveis, de acordo com a necessidade da entidade,
professor ou aluno. Pode-se dessa forma, também trabalhar com os recursos utilizados e
disponíveis, alocando-os conforme o perfil e o número de usuários envolvidos, a
natureza dos conteúdos trabalhados e qualidade de tecnologia disponível, como
capacidade da rede e das máquinas dos usuários. Como conseqüência, avaliando-se
todas as particularidades envolvidas, há uma certa necessidade de direcionamento
especial das ferramentas utilizadas, ou seja, deve-se considerar qualidade gráfica,
ergonomia, flexibilidade pedagógica, facilidade de tráfego e arquitetura aberta e
compatível.
Pelos motivos explicitados acima, e considerando que se propõe a utilização de
software livre, existe alguma dificuldade para encontrar um produto pronto no mercado.
Uma das contribuições deste trabalho é justamente propor um modelo de Sistema de eLearning, isto é, um projeto que oriente o seu desenvolvimento e implementação,
adequando o software às condições e características de quem o está produzindo, e
também a realidade da Educação a Distância no Brasil.
Um projeto próprio de um Sistema de e-Learning pode propiciar à entidade que
o esteja desenvolvendo várias vantagens como facilidade na administração de banco de
dados, rápida adequação à intranet e controle mais seguro do sistema. Um software
personalizado pode ser concebido de forma mais simples e segura, racionalizando e
superutilizando recursos, independência de terceiros na sua implementação,
administração e manutenção e maior flexibilidade nos processos de aprendizagem.
O desenvolvimento de um software prevê custos em curto prazo, mas a medida
que se dilui esses custos a médio e longo prazo, eles caem drasticamente. Ao compararse com produtos alugados ou comprados disponíveis no mercado, os custos de
desenvolvimentos são aceitáveis, e por vezes vantajosos, e ainda considera-se um
produto personalizado, que poderá ser até comercializado ou distribuído de acordo com
as necessidades do desenvolvedor, sem nenhum custo adicional.
Portanto um Servidor de e-Learning é constituído de uma plataforma Web, com
um Sistema Operacional, um Servidor Web e um SGBD (Sistema Gerenciador de
Bando de Dados); e um Sistema de e-Learning, que pode ser estruturado e
implementado com duas opções de Sistema de e-Learning: um software livre obtido no
mercado ou um desenvolvido pelo usuário a partir de software livre.
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3.3 Um breve histórico de Sistemas de e-Learning

A história do e-Learning se confunde com a história do EAD nos últimos quinze
anos. As tecnologias que precederam a Web como o material impresso, o rádio, a TV e
os CBT’s (Computer Based Training) apareceram para atender a necessidade de
interação, e ainda convivem com o e-Learning, sendo direcionados de acordo com o
público.
Nas décadas de 70 e 80 os CBT´s foram bastante incentivados, mas não tiveram
sucesso por problemas padrão, qualidade e conteúdo. O começo da década de 90 foi
marcado por esforços na direção do estabelecimento da Internet como rede mundial. A
Web, além da facilidade de uso, representa um repositório de conhecimento infinito,
disponível e fácil de atualizar; conseqüentemente, figurou como um natural candidato
para o principal veículo para o aprendizado.
Termos como “e-Business”, “e-Commerce” e tantos outros descrevem a
utilização da tecnologia Web para diversos fins. A Web utilizada como meio de
aprendizado foi batizada de e-Learning, e foi ganhando espaço a partir da metade da
década de 90, surgindo como substituto do CBT.
Neste período a Lotus consolidava esforços em direção ao ambiente
LearnSpace, e outras entidades também seguiram o mesmo caminho: a criação de um
ambiente para aprendizado utilizando a tecnologia Web, o e-Learning. A Universidade
British Columbia, no Canadá, criou o WebCT; a Universidade de Illinois, nos Estados
Unidos, criou o Mallard, a Universidade Simon Fraser, no Canadá, criou o Virtual-U, e
outras universidades criaram Sistemas de e-Learning pioneiros aproveitando esse novo
meio de disseminação do aprendizado. No Brasil, A Unicamp (Universidade Estadual
de Campinas), iniciou em 1997, os primeiros trabalhos com o Teleduc; na mesma
época, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, desenvolvia o AulaNet, e a
Universidade Federal de Pernanbuco, o projeto Virtus.
Atualmente, os Sistemas de e-Learning estão no auge de sua disseminação e
utilização, devido ao fato da popularização da Internet/Intranets e a busca por parte das
empresas em baixar custos em cursos presenciais [Rubens, 2003]. O e-Learning
atravessou a fase dos produtos LMS proprietários, e agora o mercado também oferece,
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além de produtos sob a política do Software Livre, o modelo ASP (Aplication Server
Provider). Um dos maiores motivos para o modelo ASP estar surgindo no mundo da
educação a distância e do e-Learning, é que os sistemas e-Learning são, tecnicamente,
de difícil implementação e exigem um bom investimento, considerando que os atuais
Sistemas de e-Learning não servem apenas páginas, mas também um conteúdo rico em
áudio e vídeo, com sofisticados recursos interativos. Outro motivo para o aparecimento
do ASP para o e-Learning é o treinamento na medida certa, ou para aquele treinamento
eventual, com isso a empresa pode comprar através da Internet apenas o que necessita.
Atualmente o mercado de e-Learning têm se voltado para estabelecer alguns
padrões para os LMS, ou seja, tornar o conteúdo reutilizável e interoperável entre
produtos de diferentes desenvolvedores. O primeiro trabalho de padronização do eLearning surgiu em 1.998 na aviação, quando foi estabelecido os padrões AICC
(Aviation Industry CBT Commitee) que permitiam que fornecedores de partes de avião
para montadoras disponibilizassem cursos de treinamento no mesmo padrão. Mas os
padrões AICC não eram totalmente voltados para o e-Learning, isto é, outras
organizações começaram a trabalhar em padrões voltados exclusivamente para a
plataforma Web. Entre essas entidades destacam-se o empenho do IMS, IEEE e a
ARIADNE. Paralelamente o Departamento de Defesa Americano acionou o ADL
(Advanced Distributed Lerning) para tentar reunir os padrões da AICC, IMS, IEEE e
ARIADNE . O resultado deste trabalho foi o lançamento, em janeiro de 2000, de um
modelo chamado de SCORM (Sharable Content Object Reference Model), com já
mencionado no capítulo 2, tópico 2.4.1. O SCORM especifica o padrão de Objetos de
Aprendizagem e os Metadados utilizados para estruturar esses objetos. O SCORM já
está em sua versão 1.3 e com projetos para a versão 1.4, representando um consenso
entre os desenvolvedores de Sistemas de e-Learning e ferramentas de geração de
conteúdo.
Algumas tendências despontam para o e-Learning, entre elas destaca-se o
e-Learning como estratégia de negócios e o “blended learning”, ou aprendizado
combinado. O e-Learning agora é visto como uma solução estratégica para aumentar a
efetividade das vendas, melhorar as competências organizacionais e construir ricos
relacionamentos com os clientes. Outra tendência é que o e-Learning pode ser
combinado com o ensino tradicional para aumentar sua eficácia, “blended learning”,
sendo usado para preparar o aluno para um treinamento presencial mais complexo.
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3.4 Os Recursos Tecnológicos de uma estrutura de e-Learning

Nenhum projeto de Educação a Distância, ou especificamente o e-Learning,
pode obter êxito caso as pessoas não tenham os recursos de armazenamento de conteúdo
e os respectivos meios de acesso a esse repositório. Sem os recursos tecnológicos de
armazenamento, disponibilização e acesso ao conteúdo, todo esforço é limitado ao
ensino tradicional, ou seja, presencial. No ensino presencial não é necessário um meio
específico de acesso ao conteúdo, ou recurso sofisticado de armazenamento,
considerando que toda a informação pode ser apresentada de forma expositiva e através
de material impresso.
Atualmente, os novos modelos de EAD pressupõem disponível um ferramental
tecnológico que possibilite um sofisticado esquema de armazenamento de conteúdo, e
sua abrangente e eficiente possibilidade de distribuição. Esse ferramental tecnológico
diferencia o ensino a distância do presencial, e são representados por um rol de recursos
tecnológicos e de infra-estrutura, essenciais para Servidores de e-Learning,
caracterizando-os pela quantidade desses recursos presentes nestes sistemas.
Os recursos tecnológicos e de infra-estrutura são fundamentais em um projeto
de um Sistema de e-Learning, o que pressupõe uma interação com a parte de suporte de
TI da corporação onde o projeto será implementado. A tendência das atuais redes, em
sua maioria implantadas sob a tecnologia no modelo Internet, ou TCP/IP, é de
compartilhar todo tipo de informação, desde simples textos até imagens interativas e
tridimensionais, para todos os lugares. O objetivo para disseminação de informações do
servidor de e-Learning é que esta infra-estrutura, já instalada em praticamente todas as
redes, seja utilizada e compatível com o Sistema de e-Learning.
A utilização desta estrutura baseada no modelo TCP/IP, ou seja, a
Internet/Intranet, é uma das duas partes componentes da base tecnológica que formam a
estrutura para que um Sistema de EAD seja aplicado, como citado anteriormente. A
outra parte é o servidor de conteúdo propriamente dito, ou seja, a máquina com o SOR
(Sistema Operacional de Rede), O SGDB (Sistema Gerenciador de Banco de Dados), o
Servidor Web e o aplicativo ou Sistema de e-Learning sobre esta estrutura em camadas.
Portanto temos uma parte da distribuição da informação representada pela infra-
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estrutura de rede já instalada, que recebe o servidor de conteúdo, ou especificamente o
servidor de e-Learning, a outra parte da estrutura é o próprio Servidor de e-Learning.
Resume-se então que para a estrutura de e-Learning existem duas partes:
•

A parte do servidor de conteúdo, que recebe o nome de Servidor de
e-Learning (Plataforma de e-Learning e Sistema de e-Learning, figura
15);

•

A parte de infra-estrutura de rede, que recebe o nome de Meios de
acesso.

Objetos de Aprendizagem

Bases pedagógicas e
metodologia
Codificação

Servidor Web
SGBD

SISTEMA
de e-Learning

PLATAFORMA
de e-Learning

SOR
Internet/Intranet

Servidor de e-Learning
Meios de acesso

Figura 15 - Estrutura de e-Learning em duas partes: Meios de acesso e Servidor de eLearning [Fonte: própria].
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3.5 Meios de acesso de uma estrutura de e-Learning

Uma das principais características de um Sistema de e-Learning, ou do EAD, é
a distância entre os alunos e os instrutores, pois segundo Malcom, citado por Belloni,
“Educação a Distância se refere àquelas formas de aprendizagem organizada, baseadas
na separação física entre os aprendentes e os que estão envolvidos na organização de
sua aprendizagem” [Belloni, 2001, p.26]. Conseqüentemente os Meios de acesso
desempenham um papel fundamental nos Sistemas de e-Learning: a implementação da
comunicação. A implementação da comunicação em um Sistema de e-Learning é
determinada basicamente por dois pontos:

1. Qual a estrutura ou meio utilizado para transmissão dos dados: devese definir no projeto do Sistema de EAD qual infra-estrutura será
utilizada para a implementação da comunicação. Pode-se utilizar a
Internet, que já está sedimentada e difundida no mercado, ou a estrutura
de Intranet das corporações e redes acadêmicas, que se mostram cada
vez mais populares, sofisticadas e rápidas. A disponibilização de
conteúdo através de banco de dados e utilizando a Internet com um
modelo Cliente/Servidor torna as formas de acesso independentes da
Plataforma de hardware, do Sistema Operacional, topologia de rede,
aplicativo ou browser, e principalmente localização geográfica, sendo
portanto o meio adotado por praticamente todo o mundo. Os meios para
transmissão de dados viabilizam a comunicação entre orientadores e
alunos em nível de rede;
2. A implementação, configuração e padrões adotados nas interfaces do
Servidor de e-Learning e quais as ferramentas de comunicação
utilizadas: As interfaces de rede do servidor devem estar dentro de um
padrão de redes, pois estes padrões de rede reduzem custos [Gagliardi,
1996], neste caso determina-se como padrão o modelo Internet, ou
TCP/IP. Para as redes locais, onde o servidor será implementado
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através de, no mínimo, uma interface de rede, as redes Ethernet18 são
adotadas como padrão devido a popularidade e a completa
compatibilidade com o modelo Internet e interoperabilidade entre
diferentes plataformas. Para as redes remotas, ou WAN (Wide Area
Networks), basta determinar como padrão o modelo Internet, ou
TCP/IP, não sendo relevante para a proposta do presente trabalho a
tecnologia utilizada nos níveis 1 e 2 do modelo OSI19 (Open Systems
Interconnection). As ferramentas permitem a comunicação entre os
participantes no Sistema de EAD em nível de aplicação. As ferramentas
podem ser divididas em assíncronas e síncronas. As ferramentas
assíncronas são as mais utilizadas pois viabilizam a comunicação entre
os envolvidos independentemente do horário de acesso (Ex.: Correio
eletrônico, Fóruns de discussão, etc). As ferramentas síncronas
funcionam em tempo real e implica um horário agendado entre os
participantes (Ex.: Bate-papo, Videoconferência, etc). O tipo de
ferramenta a ser utilizada depende dos recursos disponíveis e de uma
prévia adequação e configuração do Servidor de e-Learning. Um bom
exemplo é o de videoconferência, para o qual necessita-se de alguns
recursos mínimos na rede como banda mínima para uma qualidade
aceitável, monitores de boa qualidade, câmeras integradas e
configuradas nas estações dos alunos e professores, aplicativo para
controle da comunicação, etc.

Considerando que o principal objetivo do presente trabalho são ambientes
corporativos ou acadêmicos, conclui-se que a infra-estrutura não é um problema maior,
com exceção de algum recurso específico da rede que possa limitar algum serviço

18

As redes locais baseadas no padrão Ethernet são utilizadas por praticamente todas as corporações no
mundo atualmente. O padrão IEEE 802.3 é o padrão Ethernet oficial, e periodicamente os padrões mais
recentes são apresentados no ANSI (American National Standards Institute) e encaminhados para serem
adotados como padrão pela ISO (International Organization for Standardization) [Spurgeon, 2000],
portanto significa que esses padrões são mundiais, e se tornaram absolutos em popularidade nas redes
locais como o FastEthernet (802.3u) e o GigabitEthernet (802.3z) [IEEE, 2004].
19
O modelo de referência OSI da ISO (International Organization for Standardization) apresenta um
modelo de abstração em 7 camadas sobrepostas com funções definidas, que padronizam a comunicação
entre sistemas. As camadas inferiores 1 e 2 cuidam da conexão física, da transmissão, da detecção de
erros, controle de colisão e tráfego (exemplos: ATM, Frame-Relay,Ethernet, Token-Ring, FDDI, PPP,
enlace de satélites, etc; enquanto nas camadas superiores, iniciando na 3 até 7, começa-se a aplicar o
modelo de referência TCP/IP, a partir do protocolo de rede IP (Internet Protocol) [Tanenbaum, 1996].
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disponibilizado pelo Sistema de e-Learning, e que aconteceria com qualquer outro
sistema. Mesmo assim, observa-se no mercado uma crescente oferta de banda entre
pontos distantes (acessos de última milha, links de alta velocidade entre operadoras, etc)
e um avanço notável em Redes Locais e Intranet’s (Gigabit, 10Gigabit, elementos de
redes sofisticados, etc). Portanto, mesmo baseado na Internet ou Intranet de um
ambiente corporativo ou acadêmico, o Sistema de EAD não encontrará dificuldades de
funcionamento, considerando o uso de ferramentas e mídia consagradas no mercado.

3.6 Servidores de Sistemas de e-Learning

Os ambientes corporativos e acadêmicos no mercado são praticamente todos
baseados em uma arquitetura Cliente/Servidor, e quase a totalidade desse universo
utilizam a tecnologia da Web na forma de Intranet’s e Internet, isto é, utilizando
servidores Web acessando conteúdo armazenado, e na parte cliente um Web Browser e
aplicativos de Correio Eletrônico e comunicação (ICQ, chats, etc), e toda essa
plataforma interconectada por uma rede IP (Internet Protocol). A principal conclusão de
um Sistema de e-Learning que se adapta a uma arquitetura de mercado, e amplamente
difundida, são características de compatibilidade, portabilidade e interoperabilidade, ou
seja, se o Sistema de e-Learning seguir regras e tendências de compatibilidade com o
mercado, pode-se implementá-lo em um ambiente apenas adicionando-se um servidor
de conteúdo e aplicações com pequenos ajustes (configuração de rede e segurança).
O servidor de conteúdo e aplicações de um sistema multimídia é uma das
principais parcelas no custo final de uma estrutura de e-Learning. A parcela que cabe ao
servidor se torna quase totalidade do montante aplicado em um programa de e-Learning,
quando se implementa em um ambiente corporativo ou acadêmico já definido, com toda
a infra-estrutura e em produção. Neste caso o Servidor de e-Learning já possui a infraestrutura dos meios de acesso praticamente pronta, bastando apenas o servidor de
conteúdo e aplicações, compatível com a infra-estrutura de rede instalada, para
viabilizar-se o e-Learning na rede.
Um servidor para uma estrutura e-Learning tem maiores chances de
compatibilidade com a infra-estrutura instalada quando esta está sob a forma e padrões
de uma Intranet, podendo ou não apresentar conexões Extranet ou Internet. Atualmente,
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praticamente a totalidade das instituições, coloca suas aplicações e conteúdo, em suas
redes corporativas, ou acadêmicas,

sob a forma de uma Intranet. Nota-se,

principalmente no Brasil, no início da década de 90 um abandono dos terminais
“burros” 3278 IBM (International Business Machines), e nas tradicionais aplicações
“client”, com simples GUI’s (Grafic User Interface), dos sistemas corporativos, para um
tipo de rede inicialmente chamada de “Internet Empresarial”, que era uma versão em
miniatura, e privada, da Internet; o que se chamou depois de Intranet (intra e network).
Segundo Tittel, a Intranet é uma solução de rede completa que oferece todo o
gerenciamento de informações que uma organização necessita, por meio de processos e
protocolos Internet [Tittel, 1997]. No cenário de uma Intranet encontram-se os serviços
de informação e os clientes, e considerando que o principal utilitário de acesso de um
cliente na Intranet são os navegadores Web, destaca-se a figura dos servidores de
informação e conteúdo, ou Web Servers. Um servidor de Sistema de e-Learning
inserido nesta infra-estrutura, ou seja, na Intranet desempenha suas principais funções
com um Web Server, agregando recursos direcionados para a EAD.
A principal conclusão de um servidor de conteúdo, ou servidor de informações,
os quais pode-se fazer uma analogia com um servidor de e-Learning, inserido em uma
Intranet já consolidada, é que o principal esforço deve ser direcionado no projeto e
implementação do servidor, pois o restante da estrutura está pronta para ser utilizada.
Uma proposta atual para servidores de conteúdo e informação, oferecendo um
sistema de disponibilização, gerenciamento e criação de cursos, e compatível com a
infra-estrutura tecnológica já utilizada nas empresas e instituições acadêmicas,
certamente seria direcionado para uma solução baseada na plataforma Web. Isso
significa que a escolha de uma suíte integrada, compatível com a Internet, propiciará
melhores recursos para configurar e integrar as partes para uma solução completa, que
provavelmente necessitará, segundo Finn, de dispositivos para gerenciamento de ensino,
gerenciamento de conteúdo, gerenciamento de habilidade, distribuição de conteúdo,
colaboração, avaliações, relatórios, workflow e localização (Finn, 2002).
A proposta até o momento indica dois pontos principais: que o servidor de
Sistema de e-Learning é uma importante parcela no montante do custo de uma estrutura
e-Learning, e que um servidor de um Sistema de e-Learning deve estar preparado para
ambientes de Intranet/Internet, por questões de compatibilidade e custos, ou seja, o
servidor para um Sistema de e-Learning deve requerer baixos custos e compatível com a
plataforma Web.
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Confirma-se toda esta conclusão, citando Guest, que afirma que a busca por um
sistema menos custoso é acentuada quando se verifica que as soluções consolidadas de
mercado podem custar de US$ 5.000,00 até US$ 1 milhão, e o tempo de implementação
pode levar até 1 ano [Guest, 2003]. Este alto preço é devido a licenças de uso dos
sistemas operacionais, aplicações, produtos e ferramentas de desenvolvimento, que
geralmente são softwares proprietários. Desta forma, a escolha de uma plataforma
implica diretamente em gastos para o Sistema de e-Learning, levando a decisão a uma
escolha que minimize os custos e maximize a compatibilidade e eficiência.
O software livre aparece, atualmente, como uma solução completa e de
baixíssimo custo. A filosofia do software livre basea-se na sua distribuição e
desenvolvimento de soluções, ou seja, na livre troca de conhecimentos e colaboração na
elaboração e evolução dos softwares colocados à disposição do público, podendo ser
utilizados e copiados sem restrições ou custos. Os aplicativos e softwares de caráter
livre se apresentam como solução viável para um servidor de conteúdo de um Sistema
de EAD, isto é, satisfazem o quesito de baixo custo e de compatibilidade, pois segundo
pesquisa realizada pela E-soft, 66,5 % dos servidores Web utilizam o SO (Sistema
Operacional) Linux e o Web Server Apache como base para suas atividades na
plataforma WWW, e quando os números são aplicados em domínios, a parcela que cabe
ao Linux pode superar 28,5 %, sendo possível que esta percentagem possa ser maior, à
medida que o Linux e Apache, por serem sistemas seguros, estáveis e gratuitos, vem
ganhando mais e mais adeptos no mercado de servidores [Rios, 2002].
Definitivamente a plataforma baseada em software livre preenche todas as
necessidades de um Sistema de e-Learning, e pode propiciar uma redução nos custos de
desenvolvimento, pois segundo o Jornal da Tarde, um projeto utilizando linguagens
proprietárias chega a custar R$ 130,00 por hora, enquanto se for utilizada plataforma
baseada em software livre, o custo pode cair para até R$ 60,00 por hora [R.N.S.,2002].
Isso prova diretamente que os custos caem mesmo quando o projeto prevê
desenvolvimento, embora a comunidade do software livre também ofereça soluções
para prover ambientes para criação, participação e administração de cursos em Sistemas
de EAD. Um ótimo exemplo é o TelEduc, desenvolvido pela Unicamp, e distribuído sob
os termos da GPL (General Public License), podendo ser copiado, utilizado, repassado e
modificado sem custos. Os sistemas livres de e-Learning são apresentados nesta
proposta como alternativa para o desenvolvimento de um Sistema de e-Learning
próprio.
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3.6.1 Arquitetura de uma Solução de e-Learning

Atualmente um Servidor de conteúdo é implementado sob uma arquitetura
Cliente-Servidor e, quase sempre, utilizando conceitos e padrões de Sistemas Abertos20.
Um servidor de e-Learning não foge a esses princípios e deve ser baseado em padrões
abertos e interoperáveis, conseqüentemente, deve-se buscar uma arquitetura de servidor
que possa atender a esses requisitos fundamentais.
A arquitetura Cliente-Servidor é predominante no mercado atual, sendo utilizada
através da infra-estrutura da Internet e Intranets instaladas. Os componentes principais
desta arquitetura consistem em uma parte cliente, um software front-end, e uma parte
servidor, um software back-end [Bochenski, 1995]. A parte cliente que praticamente
todos os sistemas utilizam são os Web browsers, ou simplesmente browsers, que
propiciam um acesso fácil e rápido para qualquer sistema que esteja conectado na
Internet, ou na respectiva Intranet. Para que o browser seja atendido é necessária a parte
servidor, ou back-end, utilizando-se um Servidor Web e geralmente para disponibilizar
e armazenar conteúdo, um SGDB (Sistema Gerenciador de Bando de Dados). Com estes
componentes: a infra-estrutura da Internet/Intranets, os browsers (front-end) e os
Servidores Web/SGBD’s (back-end), temos a Arquitetura Cliente-Servidor na Web, ou
seja, uma plataforma Web. Atualmente pode-se desenvolver e implementar sistemas
complexos e sofisticados, atendendo-se praticamente todas as demandas, utilizando a
Web como interface para acesso a Bando de Dados.
Um servidor de e-Learning pode utilizar esta Arquitetura, conforme ilustrado na
figura 16, utilizando browsers como front-end para o aluno, administrador ou professor,
e um Web Server/SGBD como back-end para armazenar e disponibilizar conteúdo e
ferramentas de aprendizado.

20

O IEEE define sistemas abertos da seguinte forma: “Um conjunto amplo e consistente de perfis e
padrões de tecnologia de informação internacionais e padrões funcionais que especificam interfaces,
serviços e formatos de suporte para alcançar a interoperabilidade e a portabilidade de aplicativos, dados e
pessoas” [IEEE, 2044].
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Figura 16 - Estrutura de e-Learning com usuários utilizando browser como front-end
[Fonte: própria].

Fundamenta-se com isso a possibilidade de distribuir o conteúdo à distância, ou
seja, viabiliza-se o princípio do e-Learning em utilizar uma plataforma Web, utilizando
a Internet ou uma Intranet; sendo possível o acesso, pelo aprendente de qualquer ponto
da Rede por meio de um Browser, ao conteúdo disponibilizado por um Servidor Web,
armazenado em um SGBD.
A presente proposta prevê o desenvolvimento de um Sistema de e-Learning
próprio ou a adoção de um sistema livre. Para o caso de se optar pelo desenvolvimento
de um Sistema de e-Learning, deve-se atentar que sobre a plataforma Web, é necessário
construir a lógica de um Sistema de EAD, ou neste caso especificamente um Sistema de
e-Learning, ou seja, codificar o fluxo da informação e seu funcionamento na forma de
um programa. Este programa deve ser portável e compatível com toda a plataforma
Web, seguindo a metodologia pedagógica (EDMC) e um padrão técnico de conteúdo
(SCORM). A portabilidade e compatibilidade é a capacidade da informação ser
visualizada em qualquer computador e sistema operacional que acessar o Servidor de eLearning, necessitando apenas um browser. O desenvolvedor deve utilizar ferramentas e
linguagens de programação que propiciem essa compatibilidade e portabilidade.
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Seguindo a proposta do presente trabalho é necessário escolher uma linguagem
livre, ou sem custos, de padrões abertos e que seja portável na plataforma Web. O
HTML21 (HyperText Markup Language) é a linguagem, utilizada para criação de sites,
mais popular e a mais utiliza aplicada na Internet atualmente. O HTML é uma
linguagem de programação muito simples, utilizada para criar documentos hipertexto, e
é suportada de uma plataforma computacional para outra. Alguns desenvolvedores não
consideram o HTML uma linguagem propriamente dita, ou a consideram uma
linguagem pobre, ou pelo menos “pouco flexível”. A verdade é que a linguagem HTML
utilizada isoladamente não confere funcionalidade e dinamismo ao site, deixando
estático com poucas possibilidade e eficiência. Tentar desenvolver e implementar um
Sistema de e-Learning utilizando simplesmente o HTML impossibilitaria ou limitaria a
didática e as ferramentas de interação, inviabilizando sua construção, ou seja, colocar o
conteúdo de forma estática e sem os recursos de um site dinâmico seria simplesmente
publicar conteúdo informativo e não de e-Learning.
É necessária também uma linguagem ou ferramenta que possa conferir ao site
funcionalidades e características dinâmicas, aliando essa vantagem a uma ferramenta
com liberdade de uso e baixo custo, ou seja, uma linguagem ou ferramenta livre. Uma
das linguagens mais utilizadas na Web é o PHP (Personal Home Pages) para criação de
sites dinâmicos. O PHP é uma linguagem de programação e servidor de aplicações, que
permite criar sites WEB dinâmicos, possibilitando uma interação com o usuário através
de formulários, parâmetros da URL e links. Outra característica importante do PHP é
ser um software gratuito com código-fonte aberto. O código-fonte do PHP, assim como
sua documentação detalhada, também está disponível no site oficial PHP22 [Niederauer,
2001]. Embora outras linguagens apontem um tendência no desenvolvimento de
Sistemas e e-Learning, como o Java, por exemplo, os recursos do PHP proporcionam a
disponibilização de praticamente todos os recursos necessários para atender as
exigências dos Sistemas de e-Learning e da metodologia pedagógica adotada, podendo
estabelecer uma compatibilidade com o padrão SCORM (figura 17). O PHP é adotado
para o protótipo EducaNet.
21

HTML é a linguagem de construção das páginas Web e foi criada em 1992 por um físico nuclear
chamado Tim Berners-Lee. Berners-Lee se baseou em duas ferramentas já utilizadas na época, o
hipertexto, que utiliza palavras que permite conectar documentos entre si, e o SGML (Standard
Generalized Markup Language), que é utilizada para colocar marcas ou elementos em um texto para
indicar o que é cada parte e como devem ser vistas.
22
O site oficial do PHP é o www.php.net , mantido pela Apache Software Foundation que também
disponibiliza o Web Server Apache.
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Figura 17 - Estrutura de e-Learning com recursos de um site dinâmico [Fonte: própria].

3.6.2 O Software Livre

A presente proposta se fundamenta no princípio de que o Software utilizado
esteja sob os termos das regras do Software Livre. Entenda-se por software utilizado os
sistemas básicos (Sistema Operacional de Rede e acessórios), o Web Server, o SGBD,
os aplicativos e utilitários de configuração, administração e Manutenção, e todos os
softwares adicionais do servidor; além destes as ferramentas e linguagens, no caso de
desenvolvimento, utilizados para construir o Sistema de e-Learning devem estar sob os
termos da filosofia do Software Livre. Para a alternativa de se optar por um Sistema de
e-Learning pronto, este também deve seguir a mesma escolha por um Software Livre.
O Software Livre se refere à liberdade dos usuários executarem, copiarem,
distribuírem, estudarem e aperfeiçoarem o software [Software Livre, 2004]. A
comunidade de Software Livre considera esta liberdade fundamentada em quatro
princípios:
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•

Liberdade para executar o programa para qualquer objetivo ou
propósito;

•

Acesso total ao código fonte, podendo estudar, adaptar e modificá-lo
de acordo com seus objetivos;

•

Liberdade para copiar e redistribuir o software, para disseminar e
auxiliar os usuários. Pode-se distribuir na forma binária, executáveis ou
código-fonte, tanto a versão original quanto a modificada;

•

Liberdade para melhorar e aperfeiçoar o programa, liberando os
novos programas para que a comunidade de Software Livre se
beneficie;

Nota-se que o Software Livre se refere à liberdade de executar, copiar,
modificar e distribuir o programa, e não se refere diretamente a preço ou custos. A
filosofia do Software Livre não impede que na distribuição de cópias seja cobrada uma
taxa pela mídia, ou que o usuário que aperfeiçoar o software deva disponibilizar o
software modificado para a comunidade. Caso o faça, deve fazê-lo de maneira livre, ou
seja, o software distribuído deve obedecer as quatro liberdades citadas.
Geralmente o que acontece, em teoria, é que praticamente todo Software Livre
se torna um potencial Software Gratuito, pois, caso o primeiro usuário distribua ou
disponibilize uma cópia do software, este pode ser copiado indefinidamente sem
restrições. O que acontece na prática é que os Softwares Livres são distribuídos
gratuitamente, ou no máximo cobra-se uma taxa pela mídia, embalagem, manuais ou
suporte.
A comunidade do Software Livre costuma adotar o “Copyleft”23, sob os termos
da GPL (General Public License) GNU, pois o principal objetivo dessa licença é “dar”
aos usuários as liberdades que o termo “Software Livre” implica, ou seja, este modelo
de licença é a garantia de que os esforços coletivos não serão indevidamente
considerados propriedade de alguém [Silveira, 2003]. GNU é um projeto que
desenvolve softwares livres, mantido pela “Free Software Foundation” e voluntários,
principalmente na Internet, e adota os termos da GPL/GNU para distribuir os softwares

23

Copyleft, em contraposição ao copyrigtht, é um conjunto de termos de distribuição que não permite
que os redistribuidores incluam restrições ou limitação nas cópias, distribuições ou modificações do
Software.
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desenvolvidos. Uma tradução não oficial está disponível no site da GNU [GNU License,
2004].
Os softwares utilizados para o Servidor de e-Learning são todos Softwares
Livres, compatíveis com GPL, e obtidos gratuitamente, o que satisfaz um dos objetivos
que é o de baixar consideravelmente os custos. Outra vantagem é a possibilidade de
escolha entre vários produtos sob os termos de Software Livre e gratuitos, e adaptá-los a
uma solução própria ou personalizada. O acesso ao código-fonte é cada vez mais
atraente, pois usuários muito exigentes ou de áreas de aplicação sensíveis preferem ter
acesso a este código. A decisão deve-se não somente à redução de custos com o
pagamento de licenças de software, mas também à possibilidade de controle total sobre
o que se está utilizando [SÖDERBERG, 2002]. Os softwares proprietários foram
utilizados apenas para testes de validação (LMS) e autoria de cursos no padrão SCORM
(Macromedia eLearning Suíte), conforme Apêndice A, item 2.

3.6.3 A plataforma LAMP

O servidor de Sistema de e-Learning utilizará uma plataforma Web com um
Sistema de e-Learning desenvolvido, ou obtido no mercado. A estrutura de um servidor
de e-Learning é semelhante ao de um servidor Web, sendo agregado o Sistema de eLearning, ou LMS. Na presente proposta deve-se utilizar Software Livre para a
implementação do referido sistema. A fim de satisfazer estes direcionamentos deve-se
utilizar um conjunto de sistemas básicos, aplicativos, ferramentas e linguagens que
possam oferecer uma plataforma Web com suporte ao desenvolvimento de um sistema
dinâmico e interativo.
O Software Livre provê diversas ferramentas, que podem ser integradas gerando
bons resultados. Sistemas Operacionais, Web Servers, linguagens de programas e
SGDB’s podem ser encontrados na Web, inseridos e integrados em uma plataforma para
implementar um Sistema de e-Learning. Com isso integraria-se um conjunto de
Softwares Livres para obter um sistema com um determinado objetivo, ou seja, um
Servidor de e-Learning. Porém, um conjunto de softwares integrados em uma
plataforma pode gerar alguns problemas ou “efeitos colaterais” por questões de
compatibilidade e interfaces. A situação ideal seria uma suíte de Softwares que
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pudessem prover uma Plataforma Web integrada a um ambiente de desenvolvimento,
com um histórico e comprovada harmonia entre os sistemas, aplicativos, ferramentas e
linguagens.
Um novo e atualizado conceito surge na comunidade que consome produtos e
definições de Software Livre, para a construção de soluções para Web Sites e
plataformas Web: o LAMP (Linux, Apache, MySQL e Perl/PHP). Um grande número
de soluções e Web Sites são baseadas na plataforma LAMP, que já representa uma
parcela, em números, tão significativa quanto as ferramentas de desenvolvimento da
Microsoft. A plataforma LAMP já possui uma integração harmoniosa para o
desenvolvimento e disponibilização de sites dinâmicos e interativos. Para ilustrar o
poder da plataforma LAMP na criação de sistemas sobre a plataforma Web, sua
integração robusta e o atraente custo zero, cita-se Lee:

“Using free Open Source programs, a web site can be created for the truly
amazing price of $0.00-zero, nada, zilch. You can download Linux, Apache,
MySQL and Perl/PHP to develop world-class, powerful, and use-ful web sitesthus the acronym, and the LAMP that will light our way. Of course, you could
spend as much money as you like and get a web site running with commercial
software... ”24 [Lee, 2003]

A plataforma LAMP pode prover a estrutura e ferramentas para a
implementação e, ou, desenvolvimento do Servidor de e-Learning, pois sendo
inteiramente uma suíte composta de Softwares Livres, desoneram os usuários dos
problemas de licença de software, a um custo baixíssimo.
Uma ótima característica da plataforma LAMP é a integração das ferramentas e
sua alta disponibilidade e robustez e, por ser um Software Livre, o código é aberto,
podendo ser modificado, reparado e até melhorado pelo próprio usuário, sem depender
do fornecedor. Mas, de qualquer forma, nota-se que a manutenção e correções da
comunidade do Software Livre são altamente confiáveis e tempestivas.

24

“Utilizando Softwares Livres de código aberto (ou simplesmente Softwares Livres, pois estes já são de
código aberto), um site Web pode ser criado pelo real e espantoso preço de $0,00-zero, realmente nada.
Você pode baixar o Linux, Apache, MySQL e Perl/PHP para desenvolver Web sites poderosos,
utilizáveis e de qualidade – explicando o acrônimo, sendo o LAMP o caminho para isso. Claro, que você
poderia gastar tanto dinheiro quanto você queira construindo um site que utiliza um software comercial...
“
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Outras vantagens são claras na tecnologia da plataforma LAMP:
•

Confidencialidade e disponibilidade: é a garantia da integridade das
informações armazenadas, contra o acesso indevido ou indesejado ou
perda e corrupção dos dados, possuindo alta disponibilidade e robustez;

•

Escalabilidade: a plataforma LAMP prevê o crescimento do sistema
redimensionando de maneira simples a solução, ou formando Clusters
de servidores para aumentar a capacidade de atendimento;

•

Robustez e alto desempenho: a plataforma LAMP tem se mostrado
integrada e robusta para aplicações de Web Server, ganhando a
preferência do público alvo destas aplicações, inclusive de Instituições
Financeiras, que prezam pela estabilidade e alta performance;

•

Estabilidade de versões e independência de fornecedor: sem o
problema de se estar vinculado a um fornecedor de software, a vida útil
das versões estáveis dos softwares da plataforma LAMP é maior e não
demanda custos para sua troca, lembrando que a criação de custos de
mudança é uma das principais estratégias de muitos fabricantes de
software;

•

Manutenção: pode ser realizada pelo próprio usuário, ou pela
comunidade do Software Livre e, segundo notas da GNU, as versões e
correções do Software Livre são mais estáveis, confiáveis e rápidas;

•

Flexibilidade e interatividade: podem ser desenvolvidos sites
dinâmicos e interativos com a plataforma LAMP;

•

Portabilidade: pode ser implementada em praticamente todas as
plataformas de hardware existentes, de Mainframes até PC’s;

•

Interoperabilidade: A plataforma LAMP, por operar sobre uma
estrutura

Web,

possui

padrões

e

recursos

que

facilitam

a

interoperabilidade entre sistemas de servidores e clientes que acessam o
conteúdo.

A plataforma LAMP “envolve”a plataforma Web se confundindo com esta. A
plataforma Web funciona, como já explanado, de maneira simples através da requisição
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de um browser (Netscape, Mozilla, Internet Explorer, etc) chamando uma URL
(Uniform Resourse Locator) qualquer, por exemplo: www.exemplo.com.br, criando
com isto uma primitiva Socket, e através do protocolo HTTP (HyperText Transfer
Protocol) solicita a página referida, executando este serviço na porta 80. O nome da
URL é resolvido por um DNS (Domain Name System) padrão da rede, ou ISP (Internet
Server Provider), onde se encontra a estação cujo browser requisitou a página, sendo
executado na porta 53 deste. O nome é convertido para o respectivo endereço IP
indicado pelo DNS, como por exemplo 10.1.1.1. O servidor Web responde para o
cliente de acordo com a URL solicitada, e esta pode conter, além do documento em
HTML, imagens, vídeos, sons, PDF’s (Portable Document Format), Java applets, e
outros tipos de arquivos (figura 18).
O cliente, através do browser recebe o HTML, imagens, documentos e outros
interpreta, exibe-os e, se necessário, responde. O cliente também pode executar
programas em JavaScript25 e Applets Java26, e pode enviar formulários para o Servidor
utilizando o protocolo CGI27 (Common Gateway Interface). Pode-se executar
programas tanto do lado do cliente (Web browser) quanto do lado do Servidor (Web
Server), geralmente quando são estabelecidas as conexões, algumas partes são
executadas no servidor, outras no cliente. Essas execuções dependem dos recursos e
permissões para que esses programas sejam executados.

25

JavaScript é uma linguagem criada pela Netscape (www.netscape.com) que executa no browser, a
partir de eventos que podem ser iniciados pelo usuário, incrementos e efeitos surpreendentes como novas
janelas do tipo “POP UP”, imagens animadas e interativas e outros efeitos na estação do cliente. [Lee,
2003]
26
Java é uma linguagem de programação multi-plataforma criada pela Sun Microsystems
(www.java.sun.com), que utiliza applets que são baixadas e executadas no browser cliente. [Lee, 2003]
27
CGI(Common Gateway Interface) e um protocolo de comunicação através do qual o Servidor Web
intermédia a transferência de informações entre um aplicativo do sistema, localizado geralmente no
mesmo servidor, e o cliente Web. O CGI é bastante utilizado no processamento de dados enviados pelos
clientes através de formulários.
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Figura 18 - Funcionamento da plataforma Web [Lee, 2003].

A relevância de onde são executados os programas e que recursos são
utilizados pelo Web Browser, é a definição de que tipo de dados é enviado, ou
disponibilizado, para o cliente e, conseqüentemente, qual será a funcionalidade e o tipo
de site que será disponibilizado. O servidor, segundo Lee, pode disponibilizar os dados
de 3 maneiras diferentes: de modo estático, com simples HTML; de modo dinâmico,
executando programas que geram HTML e de modo dinâmico embutido em HTML,
gerando páginas dinâmicas a partir de linguagem PHP dentro do código HTML [Lee,
2003]. Uma das formas mais utilizadas e flexíveis é o terceiro modo, ou seja, embutindo
o PHP, obtém-se os melhores resultados e as páginas mais rápidas, funcionais e
atraentes.
A plataforma LAMP é utilizada na presente proposta, sendo direcionada para
servidores disponibilizando conteúdo dinâmico na forma de PHP embutido em HTML.
A popularidade destas ferramentas, a flexibilidade de uso, a performance, a capacidade
de manipulação de dados, e a sintonia de integração entre elas causam uma ótima
indicação, e conseqüentemente uma boa escolha para o presente projeto. A linguagem
Java é uma tendência de mercado e pode ser utilizada em versões futuras do Sistema de
e-Learning desenvolvido.
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A plataforma LAMP, que será utilizada na proposta, é composta dos 4 produtos
básicos desta plataforma, que são os Softwares Livre: o Sistema Operacional Linux, o
Web Server Apache, o SGBD MySQL e a linguagem de programação PHP.

3.6.3.1 Linux

Linux é um sistema operacional, sob a filosofia de Software Livre. O Linux foi
desenvolvido por Linus Tovalds, com a colaboração de vários programadores
voluntários através da Internet. Linus inspirou seu projeto no Minix, um pequeno
sistema operacional desenvolvido por Andy Tannenbaum. Em 1.991 Linus anunciou a
primeira versão oficial do Linux, a versão 0.02. Linux é uma versão do Unix que foi
inicialmente portada para a plataforma Intel, e atualmente está disponível em versões
para quase todas as plataformas e hardwares existentes. Atualmente, Mainframes IBM
já executam Linux, e até game-boxes.
Linux é um sistema operacional multitarefa, com um grande poder de
gerenciamento de processos, mantendo uma performance muito boa, levando uma
razoável vantagem sobre seu principal concorrente, o Windows da Microsoft [Lima,
2000], além da sua conhecida estabilidade e robustez devido a sua estrutura
POSIX28(Portable, Operating System Interface for Unix). Outra vantagem é a
segurança, ou seja, herdou a maturidade de concepção de segurança do Unix, além da
velocidade de correção de eventuais problemas e vulnerabilidades pela comunidade
Linux. Mais vantagens aliam-se a estas, tais como escalabilidade, portabilidade, custo,
ambientes gráficos amigáveis, etc.
Sendo um Software Livre, o Linux pode ser adaptado e redistribuído.
Atualmente existem inúmeras distribuições de Linux espalhadas pelo mundo que
disponibilizam gratuitamente o download, oferecendo a alternativa do usuário optar pela
compra de CD’s com o sistema operacional já gravado, e em muitos casos,
acompanhado de manuais já impressos. Algumas empresas que distribuem o Linux

28

POSIX (Portable, Operating System Interface for Unix) é um conjunto de regras e normas que
determinam como o programador dever elaborar o código fonte de seu sistema, de maneira que ele seja
portável entre os sistemas operacionais baseados no Unix.
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também oferecem suporte e consultoria. Parte da renda é empregada na disseminação e
aperfeiçoamento do Linux.
Atualmente existem mais de 150 distribuições Linux pelo mundo [Distrowatch,
2004], das quais destacam-se algumas:
•

Conectiva: O Linux Conectiva foi lançado em 1.997, em Curitiba, e é a
primeira distribuição Linux em Português disponibilizada no Brasil, e a
primeira fora do eixo Estados Unidos, Europa e Japão. O Conectiva é
uma versão do Linux adaptada para o Brasil (língua, hardwares
utilizados, aplicativos, etc), e é baseada na distribuição da Red Hat
Software. Sendo uma das principais distribuições da América Latina, o
Conectiva é bastante difundido no Brasil, possuindo várias versões
comercializadas

e

download

gratuito

no

site

da

Conectiva

(www.conectiva.com). Atualmente está na versão 10, oferecendo duas
versões: a Desktop (para estações e mais econômica) e a Professional
(para servidores e bastante completa, sofisticada e estável);
•

Red Hat/Fedora: Versão mundialmente conhecida e a mais popular nos
Estados Unidos e a líder em desenvolvimento, distribuição e
gerenciamento de Linux e soluções de Software Livre para plataformas
Web. O Linux Red Hat é um sistema operacional gratuito sob licença
GNU/GPL, e pela sua popularidade, sendo uma referência mundial, é
utilizado por diversos fornecedores de hardware para pré-instalação de
sistema operacional. O Red Hat é rico em aplicativos e características
que o torna completo e fácil de usar. A Red Hat criou o sistema RPM
(Red Hat Package Manager), um versátil gerenciador de instalação de
programas e atualização que torna muito fácil a manutenção do sistema
operacional, e é utilizado pela maioria das grandes distribuições. O
Fedora Red Hat é um projeto desenvolvido pela Red Hat que substitui a
versão popular e Livre do Red Hat, que está atualmente na versão 9.0. O
Fedora, atualmente na sua versão 3, conta com uma participação maior
da comunidade do Software Livre, com a adesão da Equipe da Red Hat.
O Red Hat também possui interface gráfica em português;

•

Debian: Debian GNU/Linux é um Linux gratuito desenvolvido e
mantido totalmente por voluntários. O Debian é o preferido da maioria
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dos desenvolvedores, por manter “raízes” no Linux desenvolvido por
Linus Torvalds, pela semelhança ao Unix e por ser mantido por
programadores. Esta distribuição vem com aproximadamente 800.000
pacotes pré-compilados e prontos para instalação;
•

Mandrake: Mandrake é uma distribuição Red Hat bastante popular, que
adota o KDE29 (K-ambiente de trabalho- Desktop Enviroment) como
principal interface gráfica.. Criada em 1998 com o objetivo de ser um
Linux fácil de usar, e atualmente o Mandrake é oferecido em várias
versões, inclusive uma dedicada a segurança (Firewall, IDS-Intrusion
Detection System, VPN-Virtual private Network), que o tem tornado
famoso por suas características de robustez e qualidade de segurança.

•

SuSE: O SuSE é uma distribuição bastante famosa na Europa e Estados
Unidos. O SuSE suporta alguns tipos de hardware e plataforma não
abrangidos por outras distribuições. Esta distribuição possui um
sofisticado aplicativo para administração e manutenção de instalações e
atualização chamada YaST (Yet another Setup Tool), semelhante ao
RPM, tornando a tarefa de administração fácil. Atualmente o SuSE é
uma da mais completas distribuições disponíveis;

•

Slackware: Uma das primeiras distribuições Linux, e a preferida por
muito desenvolvedores do Software Livre. Possui as interfaces amigáveis
semelhantes a outras distribuições Linux, sendo também conhecido pela
sua performance e estabilidade, tendo com isso, a meta de um Linux fácil
de usar e estável.

Praticamente todas as distribuições oferecem o “download” gratuito do Linux,
sob os termos da GNU/GPL, e uma infinidade de softwares o acompanha, portanto este
sistema operacional pode ser obtido de forma gratuita e livre, conseqüentemente
utilizado e redistribuído também de forma livre.
O objetivo da presente proposta é instalar e executar o Linux em uma
plataforma de hardware Intel monoprocessada, embora o sistema operacional suporte a
29

KDE (K-ambiente de trabalho- Desktop Enviroment) é uma interface gráfica do Linux, Unix e Free
BSD, que acompanha diversos utilitários e aplicativos. O KDE é simples e fácil de usar, bastante
semelhante ao Windows 98. Outras interfaces acompanham o Linux, entre elas a mais famosa é o
GNOME (GNU Network Object Model Environment), que é a interface gráfica do Linux Red Hat. Além
da KDE e da GNOME, alguns exemplos de interfaces oferecidas com o Linux são: Enlightment, Ice WM,
Afterstep, BlackBox, XFCE, FVWM, e outras.
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instalação em praticamente todas as plataformas do mercado, mono ou multiprocessada.
A alteração de plataforma não inviabilizaria o projeto, pois se a plataforma aceitar o
Linux, a LAMP pode ser instalado sem problemas.

3.6.3.2 Apache

O Apache é sem dúvida o maior e mais popular servidor Web do mundo. Os
últimos números divulgados pela Netcraft indicam que 67,37% dos Web Servers
utilizam o Apache, mais de 4 milhões de servidores [Netcraft, 2004], contra o segundo
colocado, 21,35% do IIS (Internet Information Server), o Web Server da Microsoft, com
aproximadamente 1,5 milhões de servidores. O Apache vem aumentando o número de
adeptos devido à estabilidade e segurança comparativamente ao IIS da Microsoft. A
participação de outros Web Server é muito baixa nesse mercado, cita-se o iPlanet
(www.iplanet.com) com 3,18% e Zeus (www.zeus.com), 1,45%. O apache é o mais
testado por ser o mais utilizado, e qualquer problema e vulnerabilidade é
instantaneamente proposta a solução e resolvida.
Apache é um Software Livre e gratuito, com a licença sob os termos ASL
(Apache Software License), compatível com a GPL [Kabir, 2002]. Apesar de ser
distribuído gratuitamente, o apache é bastante procurado e respeitado e, atualmente,
sites como o Amazon e Yahoo utilizam o Apache, o que comprova sua eficiência e
maturidade como Web Server.
O Apache foi criado pela NCSA (National Center for Super Computing
Applications) em 1995. Os usuários do Apache assumiram sua manutenção quando o
principal desenvolver deixou a NCSA, nascendo o Apache Group. A versão 1.0 do
Apache foi distribuída em dezembro de 1.995.
Várias fontes apontam o Apache como o melhor servidor Web do mercado. A
comprovação da afirmação é fácil, senão pelos números apontados, pelas qualidades
inerentes neste Web Server [Kabir, 2002]:
•

Servidor Web altamente configurável com um projeto modular: Pela sua
arquitetura modular é fácil configurar a adaptar o servidor Apache para
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funções específicas ou especiais, integrando-o com outros módulos
prontos ou desenvolvendo módulos para tarefas desejadas;
•

Tecnologia gratuita e aberta: o apache possui código aberto e distribuído
gratuitamente;

•

O apache funciona muito bem com linguagens scripts, principalmente o
PHP: A linguagens script são a base da Internet, e o Apache integra
muito bem essas linguagens. O PHP é um exemplo e o apache facilita a
integração dando suporte para essa linguagem script;

•

Funciona em Linux e em sistemas Unix: A integração Apache/Linux é
completa, e o mundo Web ganhou muito com isso. A plataforma LAMP
é baseada nesta integração. Tem-se O Linux como sistema operacional e
o Apache como Web Server, portanto a base para um servidor está
pronta, e uma base poderosa. Outros sistemas operacionais Unix, como
o FreeBSD e o Solaris formam uma integração muito boa com o Apache
e contribuem para expandir a base instalada deste Web Server;

•

Funciona na plataforma Microsoft, Mac e em praticamente todas as
plataformas de computação existentes: A partir da Versão 2.0, a
integração

do

Apache

com

o

Windows

melhorou

muito,

conseqüentemente, nota-se uma migração do IIS, da Microsoft, para o
Apache nos sistemas operacionais Windows NT, Windows 2000 Server e
Windows 2003 Server. O Mac OS X também possui sua versão do
Apache. Outros sistemas operacionais em desuso como o OS/2, e de
poucos usuários como o Amiga OS 3.x também possuem uma versão do
Apache.

O Apache é altamente flexível e com uma variedade de recursos muito grande.
Podem-se destacar os seguintes recursos:
•

Indexação imaginativa de diretórios e criação de “aliases” de diretórios;

•

Negociações de conteúdo;

•

Relatórios de erros configuráveis;

•

Suporte completo a programas CGI 1.1 (nova versão);
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•

Toda a configuração baseada em arquivo, “o httd.conf”, embora possua
Interface Gráfica em vários desktops Linux, a configuração por este
arquivo é bastante poderosa e simples;

•

Suporte para o protocolo HTTP 1.1, o Apache é compatível com todos os
recursos da nova versão do protocolo HTTP 1.1, mantendo a
compatibilidade com a versão 1.0;

•

Suporte para hosts virtuais, o Apache suporta tanto hosts baseados em IP
quanto hosts virtuais nomeados;

•

Suporte para autenticação de HTTP, ou seja, baseada na Web;

•

Suporte para as linguagens Perl, Java e outras menos utilizadas;

•

Servidor Proxy integrado, transformando o Apache em um servidor
proxy30 de cache;

•

Monitoramento do servidor, possuindo várias ferramentas para esse fim;

•

Suporte para SSL31 (Secured Socket Layer), utilizando o módulo
mod_ssl do Apache;

•

Suporte para criação de scripts PHP, através do modulo mod_PHP, o
Apache integra umas das linguagens mais utilizadas na Web.

A atual versão do Apache, a 2.0, se tornou bem mais flexível e robusta que a
versão anterior, a 1.3. A nova versão traz uma série de novidades, entre elas a
introdução dos módulos de MPM (Multiprocessing modules), deixando a aplicação
mais robusta.
O Apache não só é a melhor escolha, mas também a que oferece a melhor
gama de recursos a um custo zero. A manutenção, suporte e documentação do Apache
são fartas, não havendo dúvidas na sua adoção no projeto.

30

Servidor proxy é um intermediário entre a rede interna de uma corporação e a Internet. Pode ser usado
basicamente com 3 objetivos: compartilhar o acesso à Internet, melhorar o desempenho através de um
cachê de páginas e controlar o acesso de conteúdo à Internet da rede interna.
31
SSL (Secured Socket Layer) é um protocolo desenvolvido pela Netscape, que adiciona uma camada
segura a toda comunicação realizada por HTTP, criptografando os dados através de uma chave pública.
Reconhece-se o site pela URL que começa com HTTPS.
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3.6.3.3 MySQL

O MySQL é o mais popular SGBD (Sistema Gerenciador de Bando de Dados)
livre, ou seja, sob os termos da GNU/GPL, e o mais utilizado no mundo Linux , além
disso, o MySQL é gratuito, ou seja, basta acessar o site oficial do MySQL
(www.mysql.com), fazer o download do aplicativo, instalar no servidor e utilizá-lo
[Soares, 2001]. O MySQL obedece o modelo de dados relacional, ou seja, é um SGDBR
(Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional). Este modelo de dados é o
principal para aplicativos de processamento de dados comerciais. Um banco de dados
relacional consiste em uma coleção de tabelas, cada qual designada por um nome único,
e uma tabela representa uma coleção de relacionamentos entre determinados conjuntos
de valores, existindo uma relação de correspondência íntima [Korth, 1995].
O MySQL, a exemplos dos componentes do LAMP, disponibiliza versões para
várias plataformas, entre elas as principais Linux e Microsoft, com uma notável
estabilidade e, como já citado, a um custo zero. Além da versão padrão do MySQL,
também é oferecida uma versão que inclui o suporte para transações seguras, o MySQLMax. A documentação do MySQL se encontra no site, e a mantenedora do MySQL, a
MySQLAB oferece um suporte de alta qualidade, mediante contrato.
O MySQL inclui muitas interfaces para programação de aplicações API’s
(Applications Programming Interface) para permitir ao desenvolvedor acessar e modelar
o banco de dados por meio de programas em várias linguagens. O MySQL também
disponibiliza o MyODBC, compatível com o ODBC32 (Open DataBase Connectivity),
tornando ainda mais compatível com os padrões de mercado. O MySQL segue
inteiramente o padrão SQL33 (Structured Query Language), obedecendo os normativos e
mantendo a compatibilidade.
O MySQL é um SGBD extremamente rápido e estável. Além dessas qualidades
inerentes no MySQL, cita-se Suehring[Suehring, 2002], para destacar ainda:

32

ODBC (Open DataBase Connectivity) é um padrão criado pela Microsoft que permite vários SGBD’s,
como Oracle, SQL Server, PostgreSQL, Microsoft Access e outros, possam ser acessados utilizando uma
interface comum, independente do formato do arquivo.
33
SQL (Structured Query Language) é uma linguagem desenvolvida pela IBM para efetuar buscas em
banco de dados, utilizando comandos simples.
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•

O MySQL é indicado para aplicações Web: O MySQL é rápido e
eficiente, atendendo à demanda de Internet e Intranets. As aplicações
Web geralmente apresentam muitas leituras e poucas gravações, o que o
MySQL faz muito bem;

•

O MySQL atende aplicações corporativas: o MySQL é capaz de atender
e oferecer recursos para aplicações de nível corporativo, inclusive com
documentação e suporte oferecido pela MySQLAB, mantenedora do
MySQL;

•

O MySQL possui o código-fonte aberto: Como Software Livre o MySQL
disponibiliza seu código-fonte para estudo e adaptações às necessidades
de cada usuário;

•

O MySQL exige pouco do hardware e possui uma alta performance: O
MySQL pode executar muitas aplicações em um PC comum com 32 MB
(MegaBytes) de RAM (Random Access Memory), ou seja, é um dos
poucos banco de dados que pode operar neste tipo de computador tendo
uma performance aceitável. Em plataformas melhores e mais rápidas, o
MySQL possui um desempenho tão bom ou melhor que seus principais
concorrentes;

•

Tamanho grande de tabela disponível: Algumas arquiteturas permitem
que o MySQL possa acomodar até 8 TB (TeraBytes) por tabela. As
limitações de tamanho de tabela obedecem a arquitetura do sistema
operacional;

A partir destas características o MySQL apresenta vantagens perante seus
principais concorrentes: Oracle, SQL Server, DB2 e PostgreSQL, apesar deste último se
apresentar como alternativa tão aceitável quanto o MySQL. O PostgreSQL, ou
simplesmente Postgre como é conhecido, pode ser aplicado ao projeto e integrado a
Plataforma LAMP, sem prejuízo da qualidade, performance e estabilidade do Servidor
de e-Learning.
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3.6.3.3.1 PostgreSQL: uma alternativa ao MySQL

O Postgre é um sofisticado SGBDR e orientado a objetos, tendo surgido em
1985 na Universidade de Berkeley. O Postgre reúne várias vantagens, a exemplo do
MySQL, entre elas destacam-se a conformidade com SQL ANSI 89/92/98, Software
gratuito, Multiplataforma (disponível para todos as plataformas atuais), Suporte
Comercial por meio de contrato e boa documentação em português [Dbexperts, 2004].
Algumas características do Postgre o colocam em vantagem sobre o MySQL,
conforme tabela 2 apresentada abaixo [adaptada Dbexperts, 2004 e Perdue, 2005]:

PostgreSQL

MySQL

Voltado a qualquer tipo de aplicação (Web

Voltado para aplicação Web (Páginas Web com

ou sistemas administrativos completos e

algum tipo de acesso a Banco de Dados e

complexos, suportando melhor as regras de

aplicações administrativas mais simples).

negócio do sistema).
Suporte a transações atômicas e

Não possui transações referenciais e integridade

integridade referencial.

referencial nos tipos de tabelas padrões.

Modelo objeto-relacional

Não é orientado a objetos

Suporta três vezes a carga do MySQL

Ideal para Sites com uma carga de 15 páginas por
segundo

Maior estabilidade

Possui alguns problemas de estabilidade a médio
e longo prazo34

Tabela 2 – Vantagens do Postgre comparado ao MySQL [adaptada Dbexperts, 2004 e
Perdue, 2005].

No entanto, O MySQL ainda possui

característica, em comparação com o

Postgre, que são atrativas [adaptada Perdue, 2005 e Adcock, 2005]:

34

Estabilidade do MySQL: alguns sistemas implementam entradas na crontab para para e reiniciar o
MySQL por problemas de travamento ou corrupção do banco de dados.
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MySQL

PostgreSQL

Maior número de ferramentas

Maior complexidade na administração e não possui

administrativas e simplicidade na

muitas ferramentas para administração

administração
Mais rápido por ser mais simples e não

O Postgre é notadamente mais lento pelo número de

possuir tanto recursos

recursos implementados

Tabela 3 – Vantagens do MySQL [adaptada Perdue, 2005 e Adcock, 2005].

O MySQL e o Postgre caminham para diminuir suas diferenças: O MySQL
busca maior suporte a transações, enquanto o Postgre investe em velocidade e
apresentação.
A escolha do MySQL no presente projeto é direcionada para a aplicação Web,
da qual depende o Sistema de e-Learning, e se deve pelas seguintes características:
•

Simplicidade na aplicação: por se tratar de um protótipo, baseado em
aplicação Web, sem uma maior complexidade no banco de dados e na lógica
do sistema, o MySQL é melhor indicado;

•

Ferramentas de administração: Ferramentas como o “mysqladmin” auxiliam
muito no desenvolvimento e administração do bando de dados do sistema;

•

Integração na Plataforma LAMP: O MySQL já está integrado na plataforma
proposta por Lee [Lee, 2003], facilitando o desenvolvimento e a busca de
suporte;

•

Velocidade do Banco de Dados: Embora não aferida ou notada, a
performance do MySQL em aplicações Web é reconhecidamente melhor que
o Postgre;

A escolha do MySQL é direcionada ao protótipo, possuindo uma ótima
escalabilidade, como prova o TelEduc que também o utiliza. A necessidade do Postgre
seria recomendada para um sistema maior e mais complexo. A migração do MySQL
para o Postgre é algo possível e viável, pois o MySQL é mais simples. O sistema pode
também suportar os dois SGBD’s, como está previsto na versão 4 do TelEduc.
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3.6.3.4 PHP

PHP é uma linguagem script embutida no HTML. A sintaxe do PHP é muito
semelhante a linguagem C, Java e Perl, o que facilita o trabalho dos desenvolvedores. A
linguagem PHP propicia a implementação de sites dinâmicos, de maneira rápida e com
ótimos resultados, criando um servidor de aplicações [Soares, 2000], transformando
páginas estáticas em verdadeiras fontes de informação.
O PHP é um dos “P’s” em LAMP (Perl e PHP), sendo o mais utilizado.
Atualmente é uma das linguagens mais utilizadas na Web, sendo que mais de um
milhão de sites no mundo inteiro utilizam PHP [Niederauer, 2001]. O PHP foi criado
por Rasmus Lerdorf para fins particulares, e com a crescente utilização e solicitação de
cópias, Lerdorf lançou a versao 1.0, com documentação. Outros colaboradores se
juntaram a Lerdorf, e hoje temos o PHP versão 4.0, uma poderosa linguagem de
construção de sites dinâmicos.
Um site dinâmico construído com PHP pode acessar diretamente um banco de
dados e manter atualizada a página, o que seria impossível com HTML simples. A
interação do PHP com o cliente e o Web Server/Banco de Dados é muito boa. A
principal vantagem do PHP é sua execução no servidor, ou seja, é um “Server Based”,
sendo enviado apenas o HTML puro para o cliente, não expondo o código fonte para o
cliente e não sobrecarregando a comunicação e a estação deste, permitindo a criação de
sites complexos de rápido e fácil acesso.
O PHP é altamente portável, rodando no Linux, Windows, Unix e outras
plataformas. Em todas as plataformas a linguagem é estável e com ótima performance.
Para banco de dados, o PHP possui código nativo para a maioria deles, como o
PostgreSQL, Oracle, SQL Server, Sybase, MySQL, mSQL e vários outros, com a
possibilidade também de utilizar o ODBC para os casos em que o banco de dados não
possua o código nativo.
A escolha do PHP se deve a facilidade de uso, sintaxe simplificada e
conhecida, Software gratuito, farta documentação na Internet, interação a vários bancos
de dados, eficiência para criar e processar imagens, integração perfeita na plataforma
LAMP, ser Server Based, produzir ótimos resultados e de comprovada eficiência na
produção de Sistema de e-Learning, pois foi utilizado no Teleduc.
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O PHP é utilizado para desenvolver o Sistema de e-Learning, ou LMS. A
utilização do PHP para a produção de pacotes de Objetos de Aprendizagem, e sua forma
de Metadados, padrão SCORM/IEEE P1484 Learning Objects Metadata [Learning
Object, 2005], é possível por meio de algumas ferramentas, como o “eLearning Suíte”
da Macromedia, e o CourseBuider da ReadyGo, que podem gerar conteúdo em PHP. As
crescentes tentativas de padronizar os objetos no desenvolvimento de sistemas
educacionais apontaram para uma tendência de mercado, ou seja, o uso da linguagem
Java, ou ferramentas (“toolkits”) que seguem o padrão “Learning Objects” e que geram
código nesta linguagem, conseqüentemente a linguagem Java é uma opção interessante
para a construção do Sistema de e-Learning.
A utilização da linguagem PHP no presente projeto, e conseqüentemente no
protótipo apresentado, possui um caráter experimental e se deve a dois principais
motivos: a integração à plataforma LAMP e o porte da aplicação produzida, isto é, uma
pequena aplicação, o EducaNet. Mas nos capítulos 5 e 6 do presente trabalho é
exemplificada e citada, respectivamente, a futura utilização de “Learning Objects” na
disponibilização EducaNet versão 1.2. Com a adoção do padrão “Learning Objects”, a
utilização da linguagem Java é uma conseqüência e necessidade para o reuso desses
objetos e interoperabilidade entre Sistemas de e-Learning. O TelEduc, seguindo essa
tendência, será reconstruído, em sua versão 4, utilizando a linguagem Java em
substituição ao PHP, com a provável adoção de um padrão de Metadados Educacionais
e Objetos de Aprendizagem [Rosas, 2005].
Com a utilização PHP no protótipo apresentado, completamos a suíte de
Software que compõe a Plataforma LAMP que é a base do Servidor de e-Learning
(figura 19).

95
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Figura 19 - Arquitetura LAMP aplicada ao servidor de e-Learning [Fonte: própria].

3.6.3.4.1 A linguagem Java: Uma tendência para os Sistemas de e-Learning
utilizando Learning Objects

A utilização do conceito de Objetos de Aprendizagem em Sistemas de eLearning apontam para uma tendência no emprego da linguagem Java como padrão para
este tipo de prática no desenvolvimento de programas educacionais. O uso de
ferramentas de autoria (Anexo A, item 2) ou desenvolvimento também é bastante
utilizado, como o AuthorWare, o Dreamweaver e o flash da Macromedia, com o qual
pode-se gerar conteúdo para Sistemas de e-Learning de acordo com o padrão de Objetos
de Aprendizagem, de maneira mais simples, rápida e prática do que desenvolver
diretamente na linguagem de programação Java. Essas ferramentas também indicam
essa tendência ao gerar seus conteúdos preferencialmente na linguagem Java.
A linguagem Java foi desenvolvida pela Sun Microsystems. O seu Criador,
James Gosling, batizou-a inicialmente de Oak em 1990, que depois renomeou para Java,
devido a conflito de mesmo nome com outra linguagem. O Java não causou tanto
entusiasmo no início, mas a Sun redirecionou o Java para a Internet e disponibilizou o
JDK (Java Development Kit) gratuitamente na Internet em 1995.
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A linguagem Java possui características interessantes como[ Java, 2004]:
•

Neutra em relação à Arquitetura: permite longevidade e portabilidade
de código. A JVM (Java Virtual Machine) propicia o funcionamento do
programa em qualquer plataforma;

•

Simplicidade: a linguagem Java é de uso simples e claro;

•

Segura: Os programas Java protegem funções globais e recursos
arbitrários do sistema;

•

Orientada a Objetos: o modelo de objetos do Java é simples e direto;

•

Robusta: Java é menos flexível que outras linguagens, mas protege o
código de erros de gerenciamento de memória e condições de exceção;

•

Interativa: Permite a criação de programas interativos e em rede, com
ótimo “runtime”;

•

Interpretada e de Alto Desempenho: Mesmo interpretada, a linguagem
Java possui um ótimo desempenho35;

A linguagem Java apresenta um desempenho e simplicidade de uso que indica
que os novos Sistemas de e-Learning devam ser desenvolvidos com esta linguagem. A
elaboração do conteúdo de cursos e-Learning em Java é um fato, e conseqüentemente
Sistema de e-Learning em Java propiciam uma melhor integração, um melhor uso do
conceito de Objetos de Aprendizagem e Metadados Educacionais.
O uso de PHP no presente projeto destina-se ao Sistema de e-Learning, sendo
que o conteúdo pode ser aplicado em linguagem compatível com a Web e a plataforma
onde este é executado, portanto a linguagem Java se aplica com uma maior abrangência
para o conteúdo. A versão Beta do EducaNet 1.2 traz alguns exemplos de conteúdo em
Java, gerados por ferramentas de autoria, sendo disponibilizados pelo Sistemas eLearning desenvolvido em PHP, citados no capítulo 5.
O EducaNet pode ser gradativamente traduzido para o Java, sem prejuízo da
plataforma utilizada (Linux, Apache, MySQL), assunto tratado no capítulo 6, em
Trabalhos Futuros.

35

Interpretada e de Alto Desempenho: Sendo independente da plataforma, o Java realiza uma compilação
intermediária chamada “bytecode Java” que pode ser interpretada por qualquer JVM.

97
3.6.4 A Plataforma e-Learning

A plataforma e-Learning, como exemplificado na última figura, consiste da base
do LAMP, ou seja, o Sistema Operacional de Rede Linux, o SGBD MySQL e o
Servidor Web Apache. Essa estrutura é semelhante a um servidor Web comercial que,
dependendo da implementação, pode ser concebido com outras plataformas. A estrutura
de um servidor Web pode ser totalmente baseada em Software Livre, como o LAMP; ou
totalmente proprietária, como a solução da Microsoft: Windows 2003 Server, IIS e SQL
Server; ou combinada, como o sistema operacional Solaris e o Web Server iPlanet da
Sun e o SGBD da Oracle, conforme exemplificado na figura 20.

Plataforma Microsoft
IIS (Internet Information
Server)

Plataforma Solaris/Oracle
IPlanet

SQL Server
WINDOWS 2003 Server

Servidor Web

Plataforma LAMP
Apache

Oracle

MySQL

Solaris 8

SGBD

Linux

Sistema Operaconal

Figura 20 - Plataformas de Servidores Web [Fonte: própria].

A plataforma e-Learning, fundamentada no LAMP, pode ser implementada
sobre diversas plataformas de hardware de acordo com a distribuição do Linux que
estiver sendo utilizada, as mais comuns são a x86, Alpha, Sparc, MIPS, m68K,
PowerPC, PowerMAC, e outras. Atualmente a plataforma mais comum é a x8636, Intel
IA64 e AMD x86-6437, para as quais todas as distribuições possuem uma versão.

36

O x86 é uma família de instruções utilizadas pelos microcomputadores do tipo PC. Este conjunto de
instruções permite que os PCs sejam compatíveis entre si, não importando se o fabricante é a Intel, AMD,
Cyrix ou outro fornecedor, pois utilizam a mesma arquitetura de processadores. O x86 impõe um sistema
legado que dificulta novas implementações de processadores, pois existe uma necessidade em manter esta
compatibilidade, devido a situações legadas.
37
O x86-64 é um conjunto de instruções utilizado pelos processadores da AMD, modelo Hammer. Este
conjunto é uma extensão do IA32, o conjunto x86 utilizado nos processadores 32 bits atuais. Este
conjunto pode ser utilizado em aplicações de 32 ou 64 bits, sem prejuízo de performance. Por outro lado,
a tarefa de manter a compatibilidade entre os sistemas de 32 e 64 bits torna o processador da AMD mais
complexo. A AMD e Intel tentaram acordo na nova tecnologia sem sucesso. A Intel possui sua própria
linha com o conjunto de instruções de 64 bits, o IA64, utilizados nos processadores Itanium.
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A base para instalação de um Servidor de e-Learning são os componentes do
LAMP que formam a estrutura e-Learning, conforme a Figura 19, o Apache, o MySQL
e o Linux, aplicados sobre uma plataforma x86, um servidor do tipo PC, a este conjunto
pode-se denominar de “Plataforma de e-Learning”. Sobre a plataforma de e-Learning
será desenvolvido (sistema personalizado), ou implementado (Software Livre obtido), o
“Sistema de e-Learning”, utilizando PHP e HTML, e aplicando-se a metodologia
pedagógica e o padrão de conteúdo propostos, para posteriormente alimentar o Sistema
com os Objetos de Aprendizagem produzidos. A plataforma de e-Learning abrange
somente o hardware e os componentes básicos do LAMP (Linux, Apache e MySQL), de
acordo com a figura 21, devido ao fato de ser uma estrutura conhecida no mercado para
construir servidores Web, conseqüentemente é tratado separadamente na arquitetura do
Sistema de e-Learning para facilitar sua implementação.

Componentes
do LAMP

APACHE

MySQL
LINUX

Servidor
tipo PC

PLATAFORMA
e-Learning

HW compatível x86

Figura 21 - Arquitetura da Plataforma de e-Learning [Fonte: própria].

3.6.4.1 A estrutura do Servidor de e-Learning

Definindo a “Plataforma de e-Learning”, que é o conjunto da base do LAMP
(Linux, Apache, MySQL) com o Hardware, ao qual é aplicado; e o “Sistema de eLearning”, que é o conteúdo e lógica do sistema codificado em PHP (parte integrante do
LAMP) embutido em HTML, seguindo a metodologia didático-pedagógica e o padrão
de conteúdo; pode-se então, a partir destes dois componentes, definir um “Servidor de
e-Learning”, que é o conjunto das duas partes: o “Sistema de e-Learning”aplicado sobre

99
uma “Plataforma e-Learning” (figura 22). Esse conjunto completo de plataforma e
aplicação, o Servidor de e-Learning, é uma das duas partes integrantes dos recursos
tecnológicos necessários para uma “Estrutura de e-Learning”, como exposto no tópico
3.4, figura 15, do presente capítulo.

Objetos de Aprendizagem

Bases pedagógicas e
metodologia
PHP
HTML

SISTEMA
de e-Learning

SERVIDOR
de e-Learning

Apache

MySQL

PLATAFORMA
de e-Learning

LINUX
Internet/Intranet

Figura 22 - Estrutura de um Servidor de e-Learning [Fonte: própria]

A arquitetura de um servidor de e-Learning é uma estrutura em camadas, ou
seja, nota-se claramente as camadas com sistemas básicos na base da estrutura e as
aplicações de alto nível no topo da estrutura.
A camada inicial é o Sistema Operacional de Rede, o Linux, responsável por
toda interação e gerenciamento de recursos e aplicações, primeira camada instalada
sobre o Hardware, através de um CD, FTP38 ou HTTP. Depois de instalado, o Linux
recebe a implementação de um SGBD, o MySQL, instalado e ajustado para interagir
com o Apache e o PHP. O MySQL é via RPM39 (Red Hat Package Manager) ou a partir
38

FTP (File Transfer Protocol) é um protocolo da família TCP/IP utilizado para transferência de arquivos
através de redes que utilizam esses protocolos, a Internet inclusive. A função de servidor FTP é nativa de
servidores Unix e nas versões mais novas do Windows Server, mas existem utilitários que implementam
servidores FTP para quase todos os sistemas operacionais.
39
RPM (Red Hat Package Manager) formato de pacote para instalações e atualizações utilizado
originalmente pela Red Hat e se tornou um padrão no mercado.
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do código-fonte, quando necessitar de uma configuração específica. Juntamente com o
MySQL, é instalado o Web Server Apache, interagindo diretamente com o Sistema
Operacional de Rede, o Linux, e o MySQL, e também fornecendo suporte para a
linguagem PHP. A linguagem PHP também pode ser instalada, via RPM ou códigofonte. O HTML já é nativo e suportado pelo Web Server. Com a plataforma LAMP
instalada, o Servidor está pronto para receber um Sistema de e-Learning pronto ou
funcionar como ambiente para o desenvolvimento de um sistema de e-Learning
personalizado. No desenvolvimento do Sistema de e-Learning, são aplicadas as
metodologias pedagógicas detalhadas no capítulo anterior, e com perspectivas para a
adaptação de novas versões para o padrão de conteúdo proposto. A metodologia
pedagógica e padrão de conteúdo podem servir de referência na escolha de um Sistema
de e-Learning pronto no mercado. Um Sistema de e-Learning “de prateleira” ou
desenvolvido, deve-se acrescentar que é necessário que sejam alimentados os cursos,
planejamentos, usuários, alunos, regras, configurações de recursos e outros detalhes, ou
seja, o conteúdo que continuamente é administrado, e no padrão que for requerido pelo
respectivo sistema. A geração de conteúdo não é objeto deste trabalho, sendo apenas
citadas algumas ferramentas de autoria (Anexo A, item2).
O Servidor de e-Learning necessita de um servidor de correio eletrônico e de
um servidor DNS40. Na maior parte dos casos, o ISP (Internet Server Provider) possui o
DNS para domínios, ou já existe instalado para a Intranet um servidor de DNS, bastando
apenas incluir a URL para o servidor de e-Learning. Caso não exista o servidor de DNS,
pode-se instalar e configurar um facilmente sobre o Linux utilizando o BIND41
(Berkeley Internet Name Domain), fornecido gratuitamente pela ISC (Internet System
Consortium). Com isso o Servidor de e-Learning pode acumular a função de Servidor
de DNS (figura 23).
No caso do servidor de correio eletrônico, geralmente existe um servidor no
ISP ou Intranet dedicado a este fim, caso negativo, e a exemplo do DNS, também é
possível utilizar um Software Livre para esta função, o Sendmail. O Sendmail é o
software mais utilizado para este fim, sendo um Software Livre e gratuito distribuído
pela “Sendmail Consortium”, disponibilizado pela mantenedora: www.sendmail.org. O
40

DNS (Domain Name System) são servidores que convertem URL’s em endereços IP dos servidores que
mantém o conteúdo da mesma. O serviço DNS é fundamental na Internet e Intranets.
41
BIND (Berkeley Internet Name Domain) é uma implementação livre dos protocolos DNS (Domain
Name System) que fornece esse software livre para distribuição com as principais implementações deste
protocolo, sendo o Servidor de DNS, a biblioteca para resolução do DNS e ferramentas para
administração e monitoramento do Servidor DNS [BIND, 2004].
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correio eletrônico depende de um servidor SMTP42 (Simple Mail Transfer Protocol),
função desempenhada pelo Sendmail, podendo ser instalado no Servidor de e-Learning,
que passará a desempenhar a função de Servidor de correio eletrônico na rede em que se
encontra.

Objetos de Aprendizagem

Bases pedagógicas e
metodologia

SISTEMA
de e-Learning

PHP
HTML

Apache
Sendmail
(SMTP) BIND (DNS)

MySQL

PLATAFORMA
de e-Learning

LINUX

Figura 23 - Estrutura de um Servidor de e-Learning com serviços agregados de DNS e
Correio Eletrônico [Fonte: própria].

A função essencial do servidor, a de e-Learning, e outras funções que podem ser
agregadas, como DNS e Correio eletrônico, dependem de uma implementação precisa
na rede existente, para o bom funcionamento do servidor.

3.6.4.2 A implementação do Servidor na Rede Corporativa

Considerando-se as duas partes que compõe a “Estrutura de e-Learning”,
conforme Figura 15, tem-se o “Servidor de e-Learning”, principal objetivo da presente
42

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) é o protocolo utilizado para a transmissão de e-mails. O SMTP
utiliza a porta 25 para esse serviço. O servidor de SMTP funciona como intermediário na entrega de emails entre o emissor e o destinatário.
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proposta, e os “Meios de Acesso”, que é a infra-estrutura de rede na qual opera a
respectiva Intranet/Internet. O Servidor deve ser inserido na topologia da rede
corporativa existente, ou na estrutura de conexão com o seu ISP, e devidamente
configurado e testado.
A primeira possibilidade é a instalação do Servidor de e-Learning em uma
Rede Corporativa ou Intranet (figura 24). Alguns itens devem ser observados:
• Conexão rápida com a rede: Atualmente o padrão Ethernet 802.3 é
adotado por praticamente todas as redes locais. O servidor de e-Learning,
por ser um servidor de conteúdo, deve possuir uma conexão rápida com
uma banda razoável para acesso. A recomendação é uma interface de rede
FastEthernet no mínimo (velocidade de 100 Mbps), conectada a uma porta
de Switch FastEthernet (isolando o domínio de colisão desta porta). A
utilização de Interfaces Ethenert (10 Mbps) e HUBs não são eficientes para
servidores de conteúdo. Já as interfaces GigaBitEthernet e balanceadores
de carga (LB – Load Balance) proporcionam uma ótima performance, mas
com um custo alto demais;
• Endereço IP fixo na rede corporativa: O servidor de e-Learning necessita
de um endereço IP privativo43 fixo dentro da rede. O endereço IP fixo
propiciará a possibilidade de referência por um nome, ou URL, dentro da
rede da empresa por meio de um servidor de DNS. Um endereço IP obtido
através de um servidor DHCP44 (Dynamic Host Configuration Protocol)
não é recomendável pois pode ser alterado a qualquer momento, estando
atrelado ao endereço MAC45 (Media Access Control) da placa de rede e
disponibilidade de endereços do servidor, não sendo possível ser
referenciado pelo servidor de DNS;
• Servidor de correio eletrônico: O servidor de e-Learning o e-mail para
interação entre administradores, alunos e professores, e também para
43

Endereços IP privativos são endereços não roteáveis, não podendo ser referenciados na Internet ou em
redes públicas. Os endereços privativos são de uso interno das corporações [Rekhter, 1996]
44
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) é um protocolo utilizado para atribuir dinamicamente os
endereços IP a clientes a partir de um servidor de DHCP. Juntamente com o endereço IP, o servidor
DHCP pode fornecer outras configurações como máscara de sub-rede, gateway padrão, servidor WINS
(Windows Internet Name Service), servidor de DNS primário e secundário, etc.
45
MAC (Media Access Control) é o endereço físico constante na placa de rede. Este endereço possui 24
bits e está gravado em cada interface de rede de um equipamento ou computador, sendo único para cada
interface.
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disseminação de conteúdo. O usuário ou o Sistema de e-Learning utilizarão
um MUA46 (Mail User Agent) para enviar e receber mensagens através do
servidor de correio eletrônico, caso o servidor seja externo. As mensagens
são passadas pelo MUA para um MTA47 (Mail Transport Agent) no
servidor de correio eletrônico, que as repassa para outro MTA em outro
servidor através do protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), ou
simplesmente direciona a mensagem para a caixa postal do usuário, caso
ele pertença ao mesmo servidor. O servidor de Sendmail é o servidor de
correio eletrônico recomendado na presente proposta, caso exista a
necessidade de instalação de um. Na possibilidade de instalação do
Sendmail no próprio servidor de correio eletrônico, o Sistema de eLearning e os usuários podem acessá-lo diretamente;
• Servidor de DNS: Os usuários acessam os sites através de URL’s, isto
simplifica a tarefa de navegar pela Intranet/Internet para o ser humano. A
rede corporativa certamente possui um servidor DNS, bastando incluir
neste servidor o nome da URL;
• Firewall48: Um sistema de firewall é bastante recomendável, mesmo na
rede interna da corporação. Um firewall é um roteador que realiza uma
filtragem, por meio de diretivas ou listas de acesso, para impedir acessos
não-confiáveis. O servidor de e-Learning deve estar, preferencialmente, na
área protegida da rede, junto aos demais servidores, separado por um
firewall de Intranet49. Existem dois tipos de firewall: firewall de filtro de
pacotes e firewall de análise de conteúdo. Para esta situação um firewall de
filtragem de pacotes é suficiente. Caso não exista um firewall na Rede, um
sistema de firewall pode ser instalado no Servidor de e-Learning, por meio
do iptables50, nativo do Linux com Kernel 2.4 ou superior, e gerenciado

46

MUA (Mail User Agent) são programas utilizados para ler, responder, compor e dispor de mensagens
eletrônicas.
47
MTA (Mail Transport Agent) são programas que entregam mensagens a vários usuários e redirecionam
mensagens entre computadores.
48
Firewall são os mecanismos de controle de acesso que tornam uma rede segura verificando acessos
indesejáveis em determinada rede ou organização [SCRIMGER, 2002].
49
Firewalls de Intranet são firewalls utilizado para proteger áreas sensíveis das empresas, como por
exemplo, a rede de servidores.
50
Iptables é um firewall que atua em nível de pacotes e funciona baseado no endereço/porta de
origem/destino do pacote, prioridade, etc. O iptables compara as listas de acesso que são alimentadas e
permite ou não a passagem dos pacotes.
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pela interface de administração “Firewall builder”, ou simplesmente,
“fwbuilder”, um Software Livre e gratuito na Internet (Apêndice A);
• Gateway padrão: O servidor de e-Learning ficará em uma rede reservada,
e necessitará de um gateway padrão, que será um firewall ou roteador;
• Servidor de FTP: o servidor viabiliza a transferência de arquivos, para
download e upload. Atualmente nos servidores a preferência é colocar as
tarefas de transferência de arquivos no próprio servidor Web, via http, por
se mais segura. A recomendação é um Software Livre que implemente um
servidor de FTP, o ProFTPD (Apêndice A). O ProFTPD é um servidor de
FTP estável, configurável e pode ser integrado ao Apache.

Rede corporativa
de usuários
Firewall
(Gateway)
Estações
de trabalho

Estações
de trabalho

Estações
de trabalho

Estações
de trabalho

Estações
de trabalho

Estações
de trabalho

Conexão FastEthernet

IP fixo
privado

Servidor de
DNS

Servidor de
Correio Eletrônico

Rede corporativa
protegida

Servidor de

e-Learning

Figura 24 - Topologia física da Rede Corporativa com estrutura básica para o servidor de
e-Learning [Fonte: própria].

A segunda possibilidade é o Servidor de e-Learning poder disponibilizar
conteúdo para a Internet, conforme esquema da figura 25, semelhante a Intranet.
Portanto as condições anteriormente descritas também são válidas para a conexão à
Internet, com algumas considerações válidas para essa estrutura:
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•

Firewall realizando NAT51: para a conexão com a Internet por meio de
um ISP, deve-se realizar um NAT no firewall externo, a fim de ganhar
um endereço válido na Internet. A rede interna será formada por
endereços privativos e a conexão para o ISP (Internet Server Provider)
terá um endereço público, o NAT fará a conversão;

•

Estrutura de DMZ: em boa parte dos casos é necessária uma estrutura de
DMZ (Demilitarized Zones), delimitando uma área para acesso público à
rede, pois estas áreas não necessitam da segurança de um Firewall forte,
e pode-se instalar um servidor replicado de e-Learning, bem como outros
servidores, como servidores Web, servidores de e-mail, servidores de
FTP, para acesso dos usuários através da Internet. Essa área é protegida
na conexão com a Internet por um firewall “fraco”, e entre essa área e a
rede interna instala-se um firewall “forte” para limitar todo e qualquer
acesso não autorizado (figura 25) [DiMarzio, 2001]. Essa solução de
segurança é relativamente nova e sofisticada, embora recomendada, é
indicada para redes que justifiquem esse investimento;

•

Distribuição de carga para mais de um servidor de e-Learning: Para
estruturas maiores de e-Learning, ligadas ou não à Internet, é possível
balancear a carga de requisições quando se tem mais de um servidor de
e-Learning. A primeira é utilizar o round-robin de DNS que distribui a
requisição da URL entre vários endereços IP, e também conhecida como
balanceamento por software; a segunda é utilizar um hardware dedicado
para isso: um balanceador de carga por hardware é bem mais eficiente
que a solução por DNS (figura 25), implementando-se inclusive várias
formas de distribuir a carga entre os servidores de e-Learning, desde a
camada 3 até a camada 7 (modelo de referência OSI).

51

NAT (Network Address Translation) foi desenvolvido pela Cisco como um mecanismo de roteamento
para manter endereços IP registrados em grandes redes. O NAT permite que uma rede privada, a qual
utiliza endereços privativos, conecte-se à Internet convertendo esses endereços em endereços públicos
válidos [Scrimger, 2002].
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Figura 25 - Topologia física da Rede Corporativa com estrutura completa para o servidor
de e-Learning [Fonte: própria].

3.6.5 O Sistema de e-Learning

O Sistema de e-Learning proposto fundamenta e completa a idéia de um servidor
de e-Learning. O servidor de e-Learning implementado sobre uma plataforma Web,
utilizando a plataforma LAMP, proporciona toda a estrutura Web para o
desenvolvimento de um Sistema de e-Learning na forma de um Site Web, ou para
implementação de um Sistema de e-Learning Livre.
O Sistema de e-Learning da presente proposta tem o objetivo de proporcionar
um ambiente completo de educação a distância, dos quais cita-se Santos para
estabelecer algumas metas e diretrizes principais [Santos, 2001]:
•

Gerenciamento e manutenção de cursos (Professor/Orientador):
Disponibiliza um ambiente para gerenciamento de um curso eLearning. O ambiente organiza o curso, e seqüencialmente proporciona
o suporte e ferramentas de apoio ao projeto, apresentação,
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gerenciamento, reestruturação e avaliação do curso. As funcionalidades
desejadas, segundo Santos no projeto do sistema são:
o Suporte ao planejamento do curso: ferramentas de apoio
ao projeto inicial do curso, através de esboço hierárquico
ou de estruturação detalhada por meio da definição de
unidades lógicas, tópicos, descrições e ligações de
referência para páginas dentro ou fora do ambiente de
aplicação, podendo utilizar exemplos ou links de “help”
para facilitar as tarefas;
o Suporte à Apresentação do curso: ferramentas para o
professor formatar e apresentar aos alunos os objetivos da
aprendizagem, informações gerais do curso como
organização das aulas, listas de tópicos, critérios de
avaliação, conteúdo do curso, tarefas a serem realizadas e
questões que devem ser respondidas. Esta apresentação
pode ser um vídeo, texto, links, ou outra apresentação
multimídia;
o Suporte a Manutenção e Gerenciamento do curso:
Ferramentas que capacitam os Professores a coletar
informações relacionadas ao progresso dos alunos ou
grupos na estrutura do curso podendo eventualmente
controlar o acesso a determinados recursos educacionais.
O gerenciamento do curso é facilitado quando o sistema
permite ao professor acompanhar sessões de estudo com
grupos pequenos de alunos;
o Suporte à reestruturação ou atualização rápida do curso:
Ferramentas que proporcionem facilidades para troca da
estrutura do curso e suas atribuições. Oferecem opções de
importar o material do professor de outro formato,
modificar a estrutura do curso e atualizar o conteúdo;
o Suporte à Avaliação: Ferramentas para assistir o processo
de avaliação através do envio e retorno de perguntas
práticas, testes, exames, feitos de modo individual ou em
grupo. As ferramentas podem oferecer suporte a
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elaboração de questões para avaliação, ou questionários
padrão (templates);
•

Participação e apoio ao aluno (alunos/participantes): o ambiente deve
auxiliar a aprendizagem no ambiente Web. Funcionalidades desejadas:
o Suporte à comunicação Síncrona: Ferramentas para troca
de informações de forma on-line. Podem ser oferecidas
ferramentas

como

chat,

vídeo-conferência,

jogos

interativos on-line, espaços virtuais e outros;
o Suporte à comunicação Assíncrona: Ferramentas para
troca de informações de forma não on-line. São
ferramentas como correio eletrônico, fóruns, grupos de
discussão e outros;
o Suporte à Cooperação Síncrona: Ferramentas para o
compartilhamento de uma base de dados. Podem ser
oferecidas ferramentas de suporte à co-autoria, coanotação, whiteboard e browsing de grupo;
o Suporte à Cooperação Assíncrona: Ferramentas para troca
de arquivos de forma não on-line para o armazenamento e
recuperação

das

informações

obtidas

e

geradas

individualmente e em grupo. Podem ser oferecidas
ferramentas para serviços de bulletin board;
o Suporte à Descrição dos Participantes: Ferramentas que
permitem o conhecimento do professor e dos colegas que
trabalharão cooperativamente. Propiciam a elaboração
automática de páginas com fotos, experiência, interesses e
informações para contato com outros participantes;
o Suporte à Pesquisa na Web: Acesso à Internet, podendo as
ferramentas

propiciar

a

criação,

atualização

e

gerenciamento de “bookmarks” ou hotlists;
o Suporte à percepção das Ações dos Outros Participantes:
Ferramentas para percepção do que os outros fizeram ou
estão fazendo. Algumas ferramentas podem fornecer telas
estáticas dos outros participantes, posição do mouse,
andamento das tarefas, etc;
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o Suporte à Tomada de Decisão: As ferramentas podem dar
suporte a um grupo na solução de problemas. O ambiente
deve proporcionar uma descrição e categorização da
situação, problema ou proposta a analisar, podendo ser
votada, dando suporte a votação, apuração e tabulação de
resultados;
o Suporte à coordenação das Atividades em Grupo:
Ferramentas para planejamento das atividades e divisão
das tarefas a serem realizadas em grupo para que este
alcance seus objetivos de forma organizada e produtiva;
o Suporte à Auto-avaliação: Ferramentas de perguntas
práticas relacionadas ao conteúdo do curso. O principal
objetivo é o conhecimento de lacunas em ralação ao
domínio de estudo ou detectar imperfeições no estilo
pessoal de aprendizado;
o Suporte ao Estudo efetivo: Várias formas de apoio ao
estudo efetivo podem ser oferecidas tais como: anotação
de conteúdo privada e recuperação deste conteúdo,
geração de um guia de estudo de tópicos selecionados
pelo aluno, mini-cursos ou dicas de como estudar, revisão
periódica de estudo, etc;
•

Administração

e

manutenção

do

Sistema

de

e-Learning

(Administradores): O sistema deve proporcionar um completo controle
sobre o próprio sistema e suas funcionalidades, os cursos, os
participantes, os orientadores e a manutenção, monitoração e segurança
do mesmo. Algumas funcionalidades desejadas:
o Suporte à autorização para Acesso e permissões:
Ferramentas para dar acesso e outros privilégios e
permissões para usuários e grupos específicos. Contolados
pelo administrador que, mediante senhas, somente os
elaboradores de curso tenham acesso à criação e
ferramentas de gerenciamento do curso e que somente os
alunos identificados como sendo participantes do curso
tenham acesso a ele;
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o Suporte à segurança dos dados: ferramentas usadas para
impedir a perda dos dados, portanto o sistema deve
possuir um mecanismo eficiente de backup;

Os Sistemas de e-Learning devem proporcionar as ferramentas descritas de
forma livre, direcionando os objetivos do professor/orientador de maneira construtivista,
conduzindo o curso sob fundamentos andragógicos e construtivistas; e dando condições
ao administrador de gerir tudo de forma eficiente e fácil, sendo compatível com o
padrão de Objetos de Aprendizagem e Metadados SCORM.
O Sistema de e-Learning, como já enfatizado, pode ser obtido de duas maneiras:

1) Desenvolvimento de um sistema próprio: Utilizando o PHP embutido
em HTML, suportado pela plataforma LAMP, pode-se desenvolver um
sistema personalizado para a empresa. O sistema personalizado
proporciona uma melhor adaptação às necessidades e características da
empresa, sendo indicado para conteúdos específicos e personalizados.
O sistema deve seguir as diretrizes apresentadas no capítulo 2, onde a
metodologia pedagógica segue uma linha construtivista/andragógica.
2) Obtenção de um Sistema de e-Learning: A segunda opção é obter um
Sistema de e-Learning no mercado, mais especificamente na Internet.
A indicação da presente proposta é um Software Livre, e gratuito, para
baixa e instalação sobre a plataforma básica do LAMP, e que esteja em
sintonia com as diretrizes pedagógicas e com os padrões de conteúdo.
Existem alguns Softwares Livres na Internet para esse fim, mas o que
apresenta a melhor metodologia pedagógica, funcionalidade e é um
Software Livre e gratuito é o Teleduc. O Teleduc será utilizado nesta
alternativa de aplicar um Sistema de e-Learning pronto. O Teleduc,
além de proporcionar um custo zero, possui inúmeros usuários testando
o produto, sendo eficiente nas funcionalidades e manutenção. A URL
para baixa gratuita do Teleduc está no Apêndice A. O TelEduc
apresenta características metodológicas desejáveis e perspectivas de se
adaptar ao padrão SCORM (Atualmente não existem relatos sobre
nenhum Sistema de e-Learning (LMS) livre compatível com o
SCORM no mercado, apenas o Moodle, um CMS).
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O desenvolvimento de um Sistema de e-Learning próprio deve obedecer a uma
metodologia de desenvolvimento com um modelo lógico que norteie a criação e
documentação do sistema. A adoção de um Sistema de e-Learning, como o Teleduc,
deve passar por uma análise da metodologia pedagógica adotada por este e das
funcionalidades citadas neste tópico.

3.6.5.1 Desenvolvimento de um Sistema de e-Learning próprio

O desenvolvimento de um sistema próprio, ou personalizado, para a empresa ou
instituição acadêmica é uma das duas alternativas para o Sistema de e-Learning. O
Sistema de e-Learning é a camada de aplicação de nível mais alto na arquitetura do
Servidor de e-Learning, e representa toda a lógica e funcionalidade do sistema, ou seja,
como o sistema se apresentará e se comportará. Um Sistema de e-Learning propicia
criar cursos na Web utilizando todos os mecanismos e recursos que esta oferece de
forma integrada, proporcionando aos usuários o conforto de interagir com os recursos e
aplicações da Internet/Intranet sem a necessidade de grandes conhecimentos em
informática, ou seja, os alunos encontram um ambiente controlado e direcionado ao
aprendizado; o administrador encontra as ferramentas e o controle de todo o processo de
criação, aprendizado e o gerenciamento de seus participantes e orientadores; e o
professor encontra um ambiente para conceber, desenvolver e materializar suas idéias
através dos recursos e abrangência da Web. Portanto, simplesmente desenvolver um
curso por meio da programação de algumas páginas Web não pode ser considerado um
Sistema de e-Learning, pois este é um ambiente completo que abrange o aprendizado,
gerenciamento e acompanhamento/controle de cursos e-Learning.
Uma das principais tendências para o e-Learning [Finn,2003] é que este seja
utilizado para aplicações específicas em determinados ambientes, isto é, as empresas
estão utilizando os treinamentos em e-Learning aplicados a necessidades específicas,
conseqüentemente um sistema de aplicação geral pode não oferecer todos os recursos e
funcionalidades necessárias para a empresa realizar o treinamento. Na verdade, por mais
completo que seja um Sistema de e-Learning, ou LMS (Leaning Management System),
adquirido no mercado, provavelmente não será completo o suficiente para satisfazer
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todas as necessidades das empresas ou instituições acadêmicas que o adotarem, pois
haverá alguma funcionalidade desejada pelo usuário que terá que ser esquecida,
contornada ou solicitada para o provedor da solução.
Outra característica do desenvolvimento de um Sistema de e-Learning próprio
são os custos inerentes ao desenvolvimento. Segundo Rosenberg, pequenas empresas
nunca devem tentar implantar grupos de desenvolvimento para Sistemas de e-Learning,
pois os custos – com pessoas e tecnologia – é muito grande para a maioria das pequenas
empresas [Rosenberg, 2002]. O desenvolvimento de um Sistema de e-Learning é
indicado para médias e grandes empresas que desejam personalizar a solução de eLearning, adequando-a as suas necessidades. Um sistema personalizado, com as
características da empresa ou instituição acadêmica agrega valores, funcionalidades e
metodologia, que tornam o sistema mais eficiente, além de apresentar a marca da
empresa no sistema.
O desenvolvimento do Sistema de e-Learning deve seguir as diretrizes da
metodologia pedagógicas explicitada no capítulo 2. As características construtivistas,
andragógicas e dos Sistemas de EDMC devem estar presentes na lógica e
funcionamento do sistema, portanto a metodologia de desenvolvimento deve ser
empregada de maneira que a metodologia pedagógica possa ser aplicada de forma
completa.
O presente trabalho tem por objetivo apenas esboçar o projeto do Sistema de eLearning, utilizando o “modelo espiral” (figura 26), um modelo bastante utilizado na
engenharia de software. Este modelo abrange as melhores características dos modelos
“Ciclo de vida clássico” e “Prototipação”52 [Pressman, 1995]. O modelo em espiral foi
escolhido pela simplicidade no modelo de construção de software e por não se cumprir,
no presente trabalho, todas as etapas, apenas um breve Planejamento do projeto
(engenharia de sistemas), uma análise simplificada de requisitos de software e um
esboço da engenharia do Sistema de e-Learning. As etapas de análise de riscos, testes e
Prototipação não são apresentadas por não estarem abrangidas pelo objetivo do trabalho,
e por ser apresentado um estudo de caso de um protótipo utilizado no capítulo 5.

52

O modelo do “Ciclo de vida clássico”, ou “modelo cascata” é uma abordagem sistemática, seqüencial
ao desenvolvimento do software, que se inicia no nível do sistema e avança ao longo da análise, projeto,
codificação, teste e manutenção; é o modelo mais antigo e utilizado da engenharia de software. O modelo
“Prototipação” é um processo que possibilita a criação de um modelo do software que será implementado
[Pressman, 1995, p. 32-35].
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Coleta Inicial
dos requisitos e
planejamento
do projeto

Planejamento

Análise dos riscos

Na direção de um
sistema concluído

Avaliação do Cliente

Engenharia

Figura 26 - O modelo de desenvolvimento de Software "espiral" [Pressman, 1995].

Para a simplificação de um modelo de Sistema de e-Learning, realizar-se-á as
seguintes etapas para a engenharia de software do sistema:
•

Planejamento: modelo do processo de negócio, com nível 0
(Contexto) e nível 1 (Arquitetura);

•

Análise: baseado na proposta básica da OMG53 (Object Management
Group), apresentar-se-á a modelagem estática com o Diagrama de
Classes - UML54 (Unified Modeling Language), e a modelagem
dinâmica com exemplos descritos nas listas de cenários e diagrama
de seqüências, com UML.

53

OMG (Object Management Group) é um consórcio que reúne cerca de 800 grandes empresas no mundo
todo, que tem como objetivo estabelecer uma padronização de arquitetura de software para o mundo de
objetos distribuídos.
54
UML (Unified Modeling Language), ou Linguagem de Modelagem Unificada, é uma linguagem
gráfica utilizada para conceber, compreender, testar, validar, arquitetar (lógica e fisicamente) e ainda
identificar todos os possíveis comportamentos do sistema, especialmente os sistemas orientados a objeto
[Matos, 2002].
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Considera-se que a coleta inicial dos requisitos e sua respectiva análise já foi
realizada com a fundamentação da metodologia pedagógica e de padrão de conteúdo no
capítulo 2, e a fundamentação tecnológica neste capítulo, sendo apenas necessário
concentrar informações na modelagem geral do Sistema de e-Learning e no seu plano
de negócios. A prototipação, teste e avaliação do usuário/cliente são, de forma
simplificada, satisfeitas na apresentação de um estudo de caso de um protótipo, o
Educanet, experimentado com um curso de “Introdução a Sistemas Operacionais Linux”
em uma Instituição Financeira, no capítulo 5.
Para que sistemas de qualidade sejam criados é necessário o projeto de modelos
abstratos que possibilitem a simplificação e entendimento do sistema. Atualmente o
modelo de construção de software “orientado a objetos” é o mais utilizado e com ótimos
resultados. A UML é ideal para modelar sistemas “orientados a objetos”.

3.6.5.1.1 UML e IDEF

A Engenharia de Software é um conjunto de métodos, ferramentas e
procedimentos para controle do processo de desenvolvimento e construção de um
software com qualidade [Pressman, 2002]. Esse conjunto de métodos e procedimentos
teve uma crise de definições e uma guerra de padrões no início dos anos 90. Em meio a
essa crise, decidiu-se adotar o que houvesse de melhor em cada método no mercado e
criar um modelo único. Dessa forma criou-se a UML (Unifield Model Language).
A popularização da UML foi devido a dois fatos principais: o primeiro é que
existia uma ferramenta para uso do UML chamada Rose, criada pela Rational, que se
tornou popular; e a segunda é que empresas com a Digital, HP, IBM, Microsoft, Oracle,
Texas e Unisys, adotaram a UML, criando a versão 1.0, padronizada pela OMG.
Atualmente a versão mais recente é a 1.3.
A UML é uma linguagem para estruturação de projetos, desde os mais simples
até os complexos. A UML possibilita organizar todo o processo de desenvolvimento,
especificando, visualizando, construindo e documentando o sistema a ser concebido,
propiciando uma padronização no desenvolvimento que permite que pessoas e grupos
interajam nos trabalhos de elaboração do sistema. No caso do Sistema de e-Learning, a
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UML pode gerar, a partir de seus modelos bem definidos, o código em PHP com
algumas ferramentas.
Segundo Soares, a documentação realizada por meio dos modelos da UML
podem ser divididas em três grupos [Soares, 2001, Crie um Site B2C]:

1. Itens: apresentam os elementos conceituais ou físicos, representando
basicamente a parte estática do modelo. Estes são o núcleo da UML;
2. Relacionamentos: é toda a parte de comunicação dentro do modelo, e
por meio desses relacionamentos, determinam-se as dependências,
associações, generalizações e realização do modelo;
3. Diagramas: são representações gráficas de um sistema ou partes dele.
Em um diagrama pode-se visualizar todos os itens e relacionamentos
definidos na UML.

IDEF são técnicas de modelagem de sistemas que surgiram nos anos 70 para
melhorar a produtividade dos processos de desenvolvimento de software. Os métodos
IDEF são divididos em IDEF0, IDEF1 e IDEF2. Utilizar-se-á o IDEF0 e IDEF1X
(IDEF1 extendido) para modelagem de dados nesta proposta por serem, em geral,
adotadas comercialmente. Em 1993 estas técnicas foram publicadas pelo governo
Americano.
A IDEF0 será aplicada no modelo de processo de negócio, e o IDEF1X será
apenas sugerido como notação do MER (Modelo Entidade Relacionamento) para
planejamento do banco de dados, não exposto no presente trabalho.

3.6.5.2 Sistemas de e-Learning de Mercado

Os sistemas de aprendizagem, empregando a filosofia e-Learning ou não, se
multiplicam e são disponibilizados, gratuitamente ou não, na Internet e outros meios de
distribuição. Os sistemas que empregam e-Learning, utilizam um modelo básico de
curso, com um conjunto de páginas pré-definidas e um conjunto de outros recursos que
podem ser agregados à atividade desenvolvida, ou seja, recursos comuns que podem ser
utilizados por qualquer usuário, independente do seu objetivo. Estes sistemas oferecem
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um suporte completo ao administrador para gerenciar o Sistema de aprendizagem, para
o professor, um ambiente completo de acompanhamento e controle do processo de
aprendizagem e para o aluno, um ambiente e suporte para o aprendizado. A elaboração
de um curso geralmente é por meio de ferramentas de construção gráficas, e inserção de
conteúdo, utilizando softwares de Autoria. O aprendizado é realizado sob um roteiro
elaborado na construção do respectivo curso, ou seja, o aluno possui uma seqüência
definida de estudo, utilizando determinadas ferramentas e recursos em momentos
definidos, podendo, às vezes, escolher a atividade ou recursos que deseja utilizar; esse
roteiro consta do projeto pedagógico. A administração é realizada por ferramentas
elaboradas de acordo com a estrutura do sistema, isto é, varia um pouco entre os
sistemas, mas geralmente, é constituída de alguns módulos como controle de alunos,
controle de cursos e controle de professores, tendo como função básica a administração
de recursos e contas. O Sistema de e-Learning deve agrupar todas estas funcionalidades
e recursos em um único pacote, oferecendo ferramentas de comunicação, segurança de
acesso, acesso a banco de dados, estatísticas de uso, aplicativos de testes, meios de
monitoração, logs de registro e recursos de backup e contingência.
Os Sistemas de e-Learning atualmente oferecidos disponibilizam, geralmente,
um ferramental completo para criação e apresentação de cursos e-Learning. Além do
Teleduc, que será explorado no próximo tópico, e para efeito comparativo, podem-se
destacar alguns dos sistemas mais populares e completos:
•

WebCT: o WebCT (Word Wide Web Course Tool) está atualmente na
sua quarta versão e é comercializado pela WebCT Inc. Bastante popular e
utilizado em todo o mundo, inclusive por várias empresas no Brasil. O
WebCT foi desenvolvido no Departamento de Ciência e Computação da
University of British Columbia, com o objetivo de facilitar a criação de
ambiente educacionais sofisticados baseados na Web. O WebCT oferece
um ambiente completo para a criação de cursos na Web, ou publicação
de material que complemente cursos presenciais, com uma interface
amigável, exigindo o mínimo de conhecimento técnico do aluno, embora
para o professor as ferramentas não estão bem dispostas, exigindo um
trabalho de prospecção; e oferece também um conjunto de ferramentas
que facilitam a participação dos professores e alunos no decorrer do
curso. O WebCT conta basicamente com 4 classes de usuários:

117
o Administrador: responsável pela administração de todo o
sistema;
o Designer: responsável pelo desenvolvimento, manipulação e
gerenciamento do conteúdo do curso;
o Monitor: responsável pelo acompanhamento dos alunos;
o Alunos: os aprendentes de respectivo curso.
O WebCT funciona a partir de um página principal (Figura 27), a qual o
aluno tem acesso a todo conteúdo e recursos do curso. As ferramentas
que auxiliam o professor no desenvolvimento do curso são [WEBCT,
2004]:
o Ferramentas de Configuração de páginas: disponibiliza vários
recursos ao professor na criação das páginas tais como cores,
links, lista de endereços visitados, layout da página, logotipos,
editores de páginas, contadores de acesso, etc;
o Ferramentas educacionais: disponibiliza um conjunto de
ferramentas que melhoram a comunicação, aproveitamento e
colaboração nos cursos. Alguns exemplos destas ferramentas
são correio eletrônico, chats, bulletin boards, avaliação dos
alunos, calendário de eventos, glossário, ferramentas de busca,
apresentação dos participantes, etc;
O administrador no WebCT conta com um página para suas tarefas. A
página de administração oferece várias funções entre elas destaca-se o
controle de grupos e contas, acompanhamento de alunos, gerenciamento
de monitores, estatísticas de uso e ferramentas de segurança e backup do
sistema.
O WebCT possui várias características compatíveis com a metodologia
pedagógica adotada no presente trabalho, como o aspecto colaborativo
das ferramentas (construtivismo) e a seqüência da atividades semelhante
ao proposto no presente trabalho. O WebCT é um dos produtos mais
completos do mercado, mas seus recursos e ferramentas não são
oferecidos ao professor de forma simples e fácil, tornando-o um pouco
trabalhoso na elaboração de um curso. Embora o WebCT tenha uma
qualidade e popularidade inquestionável, ele é comercializado, não
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dispondo de versão na forma de Software Livre ou gratuito [WebCT,
2004]

Figura 27 - Página principal de um curso elaborado e disponibilizado pelo WebCT
[WebCT, 2004].

•

Aulanet: O AulaNet (figura 28) foi criado em 1997 pelo Laboratório de
Engenharia de Software do Departamento de Informática da PUC-Rio.
Ele provê suporte à criação, manutenção, administração e assistência de
cursos via Web de uma forma bastante simples. O AulaNet possui
características de grande interatividade e participação do aluno nos
cursos, com uma operação muito simples, não exigindo conhecimento
técnico de informática. Uma das principais características do AulaNet é
propiciar um ambiente de importação de cursos convencionais e
presenciais para cursos via e-Learning, realizando uma transição viável,
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reutilizando o material educacional existente, guardando uma estreita
relação com cursos presenciais, acrescidos dos recursos de mídias
modernas e Internet. O AulaNet é compatível com o padrão SCORM
(Anexo A, item3). Dispõe dos seguintes usuários:
o Autor/formador: o autor é quem elabora, aplica, acompanha e
atualiza o curso;
o Aluno: o aluno é o usuário do curso;
o Administrador: o administrador é o responsável pelo controle
dos cursos, alunos e professores, executando funções de
administração de contas, segurança e recursos.
O AulaNet concentra seus recursos na interação entre os participantes,
utilizando muito os recursos de correio eletrônico, bulletin boards, chats,
forums, videoconferência, etc, disponibilizando esses recursos quando o
Autor está elaborando o curso, ou seja, este tem um roteiro para criação e
desenvolvimento com um rol de recursos para serem utilizados, podendo
selecioná-los e convertê-los em serviços em determinado ponto do curso.
Os mecanismos a disposição do Autor não são apenas de comunicação,
mas também de coordenação (agendamentos, avaliações, notícias,
apresentações, etc) e de cooperação (arquivos de conteúdo e
informativos, bibliografia, co-autoria, download e upload, etc).
O AulaNet apresenta uma filosofia bastante colaborativa e interativa, o
que o aproxima da metodologia construtivista. Alguns problemas de
funcionalidade e eficiência do sistema se devem ao fato de alguns cursos
presenciais serem reutilizados no AulaNet sem adaptações estruturais e
metodológicas, o que prejudica a didática e apresentação do curso.
O AulaNet é distribuído gratuitamente e possui um suporte gratuito
limitado. O maior problema do AulaNet é que deve ser instalado sobre
uma plataforma da Microsoft (Sistema Operacional Windows 2000 ou
NT 4.0) e IIS55 (Internet Information Service), que são de elevado custo.
Existe a intenção dos distribuidores em disponibilizar versão para Linux
e compatível com SGBD’s gratuitos. [AulaNet, 2004]

55

IIS (Internet Information Service) é um servidor Web da Microsoft. O IIS é utilizado por
aproximadamente 21% dos usuários, tem como vantagem a simplicidade no uso e desvantagens
problemas de performance e segurança.
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Figura 28 - Tela principal de entrada do sistema AulaNet [AulaNet, 2004].

•

LearningSpace: O LearningSpace (figura 29) é um produto da Lotus
Development Corporation para corporações médias e grandes, pois exige
um servidor Lotus Domino, ou seja, é um produto que pode ser integrado
a um pacote de comunicação dentro da empresa. O LearningSpace é
baseado no ambiente groupware Lotus Notes/Domino, que possibilita
que o formador desenvolva e integre nos cursos conteúdo e recursos
multimídia sem habilidade específica em programação ou informática. A
administração e a criação de cursos no LearningSpace é realizada através
de um cliente Lotus Notes (atualmente na versão 5.0) que acessa o
servidor Lotus Domino, e o aluno pode acessar o conteúdo através de um
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Web Browser, ou o cliente Notes. O LearningSpace possui um LMS
Server que disponibiliza uma ferramenta de gerenciamento Central e
alguns módulos de base de dados integrados que são fundamentais para o
funcionamento do LearningSpace. Os módulos de base de dados
geralmente ficam em servidores dedicados.
Com este Sistema de e-Learning disponibiliza algumas ferramentas que
são fundamentais na elaboração, desenvolvimento e aplicação dos cursos:
o Ferramentas de Customização: permite personalizar o ambiente do
LearningSpace, dando características diferentes para os cursos;
o Ferramentas de Administração: facilita a administração de contas,
acessos e cursos. Esta ferramenta proporciona muita flexibilidade
no acesso dos alunos e formadores aos cursos, de forma simples;
o Ferramentas de Gerenciamento de Curso: Através de assistentes de
criação, desenvolvimento e aplicação transformam a criação a
aplicação dos cursos uma tarefa bastante fácil.
Os usuários do LearningSpace são basicamente os mesmos dos produtos
anteriores: o Aluno, o Formador e o Administrador. Convém destacar
alguns módulos que fazem parte do LearningSpace, devido a importância
na arquitetura do sistema:
o Schedule: Módulo principal para navegação dos participantes de
acordo com a estrutura do curso e o projeto do Formador;
o Media Center: Módulo destinado à base de informações e conteúdo
do curso;
o CourseRoom: Módulo que proporciona o espaço de interação dos
participantes;
o Profile: Módulo composto de uma base de dados com informações
sobre os participantes;
o Assessment Manager: Módulo que proporciona uma ferramenta
para acompanhamento e avaliação do processo de aprendizagem do
aluno.
O ponto mais interessante do LearningSpace é o ambiente das salas de
aula virtuais, nas quais pode ser aplicada a metodologia pedagógica
proposta neste trabalho, embora o produto não ofereça de forma explícita
as características construtivistas desejadas. O LearningSpace carrega uma
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considerável forma de funcionamento do Lotus Notes, ou seja, um pouco
burocrática, mas possui um dos melhores conjunto de recursos. As Bases
de Dados do LearningSpace suportam plataformas IBM (Sistema
Operacional IBM AIX 4.3.3). Sun (Sistema Operacional Sun Solaris 8) e
Microsoft (Sistemas Operacionais Windows NT 4.0 e 2000) com os
SGBDR DB2, Oracle e MS SQL Server. Portanto o LearningSpace não
pode ser implementado sobre uma plataforma de Software Livre. O
LearningSpace é comercializado pela Lotus Development Corporation
[LOTUS, 2004].

Figura 29 - Página principal de acesso a cursos do LearningSpace [Lotus, 2004].

Alguns Sistemas de e-Learning também merecem menção como o COL e o
Moodle. O COL (Cursos on-Line) é um sistema para criação e utilização de ambiente
educacionais pela Internet, desenvolvido por um grupo de pesquisadores do LARC EPUSP (Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores da Escola Politécnica da
Universidade

de

São

Paulo),

hospedando

cursos,

organizando

conteúdos,
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disponibilizando ferramentas interativas (chats, listas de discussões, etc), oferecendo
com isso apoio às aulas presenciais. Este sistema é disponibilizado à comunidade
acadêmica da USP (Universidade de São Paulo), mas pode ser obtido e instalado por
qualquer usuário, pois está sob os termos da GNU/GPL [COL, 2005]. O COL não é
utilizado como referência no presente por utilizar, a exemplo do AulaNet, a plataforma
básica de instalação da Microsoft.
O Moodle é um sistema para produzir e organizar disciplinas baseadas na
Internet, criando um ambiente baseado em um esquema construtivista/construcionista.
No entanto o Moodle é um CMS (Content Management System), ou seja, prove um
sistema de e-Learning bastante simplificado, não apresentando ferramentas interativas e
colaborativas, apenas gerenciando e disponibilizando conteúdo[MOODLE, 2005]. Pela
estrutura simplificada, propósito de apenas gerenciar conteúdo e ausência de
ferramentas interativas, o Moodle não é utilizado como referência neste trabalho.
Outros Sistemas de e-Learning são oferecidos no mercado, através da Internet,
tais como o TotalLMS, TopClassLMS, Learning Manager, FirstClass, Blackboard,
IntraLearn e outros. Vários desses Sistemas são oferecidos gratuitamente (conforme
Apêndice A, item 3), como o AulaNet, o COL e o Moodle, os dois últimos sob os
termos da GNU/GPL, e outros são comercializados, como o WebCT e LearningSpace.
O que melhor correspondeu às expectativas deste trabalho foi o Teleduc.

3.6.5.2.1 Teleduc

Como alternativa para a opção de desenvolvimento de um Sistema de e-Learning
procurou-se, de acordo com a proposta do presente trabalho, algumas características e
funcionalidades em Sistemas de e-Learning disponíveis, as quais pode-se destacar:
•

Um Software Livre e gratuito: o qual pode-se copiar, modificar e
redistribuir sem problemas, com ou sem fins lucrativos; e também obtê-lo
de forma gratuita;

•

Um Sistema de e-Learning autêntico: um sistema que opere em rede,
utilizando a plataforma Web e possua flexibilidade para inserir uma
metodologia de ensino;
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•

Um Sistema de e-Learning compatível com o padrão SCORM: O sistema
de e-Learning deve possuir compatibilidade com o padrão SCORM ou, ao
menos, perspectivas ou tendência de se adaptar ao padrão;

•

Um sistema com características construtivistas e andragógicas: um
sistema que seja compatível com metodologia na qual está fundamentada a
base pedagógica do presente trabalho;

•

Um sistema que possua um conjunto de ferramentas síncronas e
assíncronas: o sistema deve proporcionar todas as ferramentas possíveis
atualmente, como bate-papos, videoconferência, fóruns, lista de notícias,
correio eletrônico, etc, e disponibilizá-las em um roteiro pré-definido, se
possível com assistentes, otimizando a interação entre os participantes;

•

Ferramentas de planejamento com uma metodologia didática: Um
assistente ou roteiro para nortear os trabalhos pedagógicos do formador;

•

Ferramentas de Gerenciamento do Curso: o formador e administrador
deve ter controle sobre os cursos;

•

Um sistema que possua interfaces amigáveis: o sistema deve proporcionar
um ambiente confortável e de fácil uso para os usuários;

•

Ferramentas de administração e manutenção eficientes: sistema com
ferramentas de controle de contas e cursos, backup, segurança, estatísticas,
logs, relatórios;

•

Um sistema que interaja com uma plataforma baseada em Software Livre
e de baixo custo: a implementação do sistema deve suportar a plataforma
LAMP, reduzindo o custo de Software a zero, ou seja, não haverá custos
com Banco de Dados, Sistema Operacional, Servidor Web, Correio
eletrônico, Servidor FTP, etc;

•

Aproveitamento e reutilização de conteúdo: o sistema deve proporcionar
uma importação e utilização de material de outros cursos presenciais e
outros cursos à distância, bem como a atualização de cursos já existentes.
O sistema deve ser flexível para permitir a adequação do conteúdo para
uma nova metodologia pedagógica;

•

Ferramentas seletivas de acesso: ferramentas que possam selecionar os
candidatos aos cursos, separando-os por interesse, nível técnico, faixa
etária, afinidades, etc, facilitando a formação de turmas homogêneas;
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•

Ferramentas de avaliação: para acompanhamento e avaliação do processo
de aprendizado.

Alguns sistemas preenchem a maiorias dos parâmetros acima descritos, mas
não se encontra nenhum com total adequação a todos os itens. Considerando que a
proposta se fundamenta em uma metodologia pedagógica e de padrão de conteúdo, e em
uma filosofia de utilização de software, o sistema que melhor se adequou foi o Teleduc.
O Teleduc é um Sistema de e-Learning, ou um ambiente de criação,
participação e administração de cursos a distância na Web [TELEDUC, 2004]. Foi
criado em 1997, pelo NIED (Núcleo de Informática aplicada à Educação) e IC (Instituto
de Computação), da Unicamp. O desenvolvimento do Teleduc tem sido de forma
participativa, semelhante a outros Softwares Livre, com contribuições e participação e
relato dos usuários, dessa forma ele se aproxima das expectativas dos usuários,
tornando-se de fácil uso e popular. O TelEduc ainda não se adequou ao padrão SCORM,
mas segundo seus gestores existe a intenção de na nova versão 4, a migração para a
linguagem Java e obedecer às especificações do SCORM 1.3 (Rosas, 2005].
A metodologia do Teleduc foi construída com base na análise das várias
experiências presenciais realizadas pelos profissionais do NIED, e é proposta na forma
de uma agenda. A agenda é um ambiente onde são executadas as atividades práticas
com orientação constante e on-line do formador, e a aprendizagem de conhecimentos
teóricos de forma contextualizada com a execução dessas atividades, comunicação entre
os participantes e discussão de assuntos teóricos [Tessarollo, 2000]. A agenda é
disponibilizada logo após o login do aluno, e funciona como um roteiro em que as
atividades são desenvolvidas segundo uma metodologia adotada pelo Teleduc que se
baseia na “resolução gradativa de atividades”56, onde observa-se características
construtivistas, ou seja, o estímulo ao aluno buscar conhecimento e o Mecanismo básico
de Aprendizagem, e andragógicas, a troca de experiências entre os participantes.
Estas atividades são disponibilizadas aos participantes por meio da ferramenta
“atividades”, e utilizam outras ferramentas como FAQs, Leituras e Material de apoio
para apresentar o conteúdo do curso; e ferramentas de comunicação como Correio
56

Essa metodologia pressupõe a proposição gradativa de atividades a serem resolvidas pelos alunos. O
conjunto de atividades propostas abrange todo o conteúdo do curso de forma incremental. Para realizar a
atividade, o aluno pode recorrer ao conteúdo disponível nas várias ferramentas do ambiente (chats, textos,
Fóruns, FAQs, links, notícias, bibliotecas, etc) e consultar outros alunos ou professores por meio das
ferramentas de comunicação [Romani, 2003, p. 14].
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eletrônico, Diário de Bordo, Fóruns de Discussões, chats e portifólio para apoiar o
desenvolvimento das atividades (figura 30).

Figura 30 - Edição de atividades no Teleduc (Visão do Formador) [ TelEduc, 2004].

As ferramentas estão associadas às atividades, que por sua vez são indicadas
pela Agenda, estando organizadas conforme ilustração da figura 31.

Figura 31 - Organização das Ferramentas do TeleEduc [adaptado Ferreira, 2003].
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As ferramentas, como dispostas acima, para as atividades são:
•

Fóruns de discussão: ferramenta assíncrona que permite que os
formadores criem tópicos para discussão em determinado momento. A
ferramenta permite a visualização de forma estruturada das mensagens já
enviadas;

•

Bate-Papo: ferramenta síncrona para conversas em tempo-real entre os
participantes. Os formadores controlam as sessões, com horário marcado,
duração da mesma e tema; e são registradas para consulta posterior;

•

Grupos: permite a criação grupos para distribuição de tarefas ou
compartilhamento de arquivos;

•

Portifólio: o grupo ou aluno pode armazenar documentos e arquivos e
compartilhá-los. São permitidos 3 modos de compartilhamento: o
“totalmente compartilhado”, onde o documento é compartilhados com
todos os participantes do grupo; o “compartilhado com formadores” em
que o arquivo é compartilhado com o grupo e formadores; e o “não
compartilhado” que torna o documento particular e restrito ao grupo;

•

Correio: além do correio eletrônico normal da Intranet/Internet, o
Teleduc proporciona um sistema de correio eletrônico interno ao
ambiente para troca de mensagens entre os participantes;

•

Diário de Bordo: disponibiliza ao aluno um caderno de anotações para
descrever, registrar, analisar o que desejar. Essas anotações podem ser
verificadas pelos formadores;

•

FAQs ou Perguntas Freqüentes: coletânea das perguntas realizadas com
maior freqüência durante o curso e suas respectivas respostas;

•

Material de Apoio: Informações e auxílio ao curso, subsidiando o
desenvolvimento das atividades propostas;

•

Leituras: Material para leitura relacionado ao curso, tais como links,
bibliografia, jornais, etc;

•

Mural: espaço para os participantes colocarem informações úteis
relacionadas ao curso;
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Além destas ferramentas, existem algumas ferramentas administrativas como
InterMap e o Acessos. O InterMap dispõe de ferramentas de visualização para mostrar e
tabular a interação e a participação entre os envolvidos utilizando representação gráfica,
conforme figura 32. Com essa ferramenta o formador pode pesquisar a interação dos
alunos e sua participação, dispondo de meios para auxiliar e estimular aqueles com
dificuldade ou pouco interesse.

Figura 32 - Gráfico gerado pelo Intermap representando o fluxo de mensagens de correio
trocadas entre os participantes [Ferreira, 2003].

A ferramenta Acessos gera relatórios que exibem o número de acessos, horários
e datas dos acessos dos participantes, freqüência por período e por ferramenta. Esses
dados permitem aos formadores analisar a evolução individual e coletiva dos alunos, e a
participação de cada um.
Uma ferramenta que está disponível a todos os participantes de um curso é o
“Perfil”. Os participantes podem preencher um formulário com perguntas que definem o
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perfil de cada um. Esse perfil fica disponível para que todos os participantes possam se
conhecer e interagir, ganhando um espírito de equipe.
Outra ferramenta interessante para o aluno e a “Parada Obrigatória”, que traz
momentos de reflexão e discussões sobre um determinado tema.
Para os formadores o TelEduc oferece um ambiente completo para a criação e
aplicação dos cursos além das ferramentas acima descritas, do qual destaca-se as
ferramentas:
•

Criação de cursos no servidor: criação de toda a estrutura e conteúdo de
um curso no servidor;

•

Planejamento do curso: assistentes para o formador escolher os recursos,
ferramentas e atividades para as agendas do curso;

•

Apresentação do curso: ferramentas para apresentar informações do
curso, objetivos da aprendizagem, metodologia e organização;

•

Reutilização, reestruturação e atualização do curso: possibilitam e
flexibilizam a alteração, atualização e reutilização de um curso;

•

Visões do curso: o formador, durante a elaboração do curso, pode obter
visões e utilizar o respectivo curso como um aluno, testando a
funcionalidade daquele;

•

Processo seletivo: proporciona uma série de parâmetros para selecionar
os alunos que irão participar de um curso;

•

Controle de sessões de bate-papo: permite ao formador marcar sessões
de bate-papo, com controle e acompanhamento das sessões;

Para o administrador, o TelEduc proporciona, além do controle total do
ambiente que prevê controle de contas, cursos e recursos, um conjunto de relatórios
periódicos. O backup deve ser realizado via Sistema Operacional até o momento de
conclusão deste trabalho não havia um sistema de backup integrado a interface de
administração.
A obtenção, instalação e implementação do Teleduc no Servidor de e-Learning
será descrita no próximo capítulo, que tratará da Proposta de um Servidor de eLearning.
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CAPITULO 4

4 A proposta de servidores de e-Learning baseados em Software Livre

Neste capítulo se concretiza a proposta de um Servidor de e-Learning, descrevendo-se a
implementação do Servidor, dos componentes da plataforma LAMP e o Sistema de eLearning,. O capítulo trata ainda da estrutura de rede utilizada para o Servidor de eLearning, e finaliza com o detalhamento do projeto do Sistema de e-Learning e
características de instalação e operação do TelEduc.

4.1 Introdução

Pelo que foi fundamentado nos capítulos anteriores, afirma-se com segurança
que a melhor opção atualmente entre os modelos de EAD seria o e-Learning.
Avançando nos mesmos fundamentos, conclui-se que a solução menos custosa para
implementação de um Servidor de e-Learning é a aplicação do Software Livre.
As conclusões e fundamentações teóricas realizadas nos capítulos anteriores
servem para construir um modelo básico de servidor de e-Learning. O modelo deve ser
formalizado em documentos que possam orientar o projeto, desenvolvimento e
implementação de um servidor para esse fim. O objetivo do presente capítulo é
apresentar a definição, planejamento, desenvolvimento e implementação de um
Servidor de e-Learning.
A definição de um Servidor de e-Learning, explicitada anteriormente,
pressupõe a aplicação de um Sistema de e-Learning baseado em Software Livre, e
preferencialmente gratuito ou com um baixíssimo custo, sobre uma plataforma
igualmente livre e gratuita. A aplicação de um sistema de e-Learning pode ser
desenvolvida a partir da proposta de um modelo, utilizando ferramentas, aplicativos e

131
linguagens também sob os termos do Software Livre, ou obtido, no mercado, Internet ou
outra forma de distribuição, um Sistema Pronto e operacional, igualmente sob a forma
de Software Livre. Devido a esta variável na implementação do Servidor de e-Learning,
a proposta de servidores de e-Learning deve apresentar duas alternativas:

1. A proposta define o projeto para desenvolvimento de um sistema de eLearning utilizando Software Livre, apresentando um protótipo, o
EducaNet, para o estudo de caso descrito no capítulo 5;
2. A proposta define a obtenção, instalação e implementação de um
Sistema de e-Learning que esteja sob os termos do Software Livre, no
caso da presente proposta esse sistema é o Teleduc.

As propostas devem ser implementadas sobre uma plataforma Web também
baseada em Software Livre, ou seja, ambas as propostas apontam uma parte comum: a
plataforma do servidor, ou seja, uma plataforma Web, que conforme motivos
explicitados no capítulo anterior, utilizar-se-á a plataforma LAMP. Após a
implementação da plataforma básica, a LAMP, instala-se o Sistema de e-Learning,
desenvolvido ou um Software Livre pronto (figura 33).

OPÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO DE
UM Sistema de e-Learning
Objetos de Aprendizagem

OPÇÃO DE
IMPLEMENTAÇÃO DO
TelEduc

OU

Bases pedagógicas e
metodologia
PHP
HTML

TelEduc

APACHE

MySQL
LINUX

PLATAFORMA
LAMP

Figura 33 - Estrutura da proposta de Servidores de e-Learning [Fonte: própria].
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Seguindo o modelo acima apresentado, o capítulo propõe primeiramente a
implementação do servidor Web baseado em plataforma de Software Livre, a base da
LAMP (Linux, Apache e MySQL, utilizando o PHP apenas na alternativa de
desenvolvimento), para depois mostrar as duas alternativas citadas.

4.2 A instalação do Servidor

A plataforma escolhida para a presente proposta é a Plataforma LAMP, por
satisfazer os requisitos de um Servidor de e-Learning, propiciando uma plataforma
Web, a um custo zero. A plataforma LAMP, obviamente, requer uma plataforma de
Hardware para sua instalação e funcionamento. O hardware, ou computador, deve
proporcionar uma performance mínima através de recursos disponibilizados, sendo as
características dos principais recursos recomendadas abaixo:
•

Espaço em Disco: Considerando que o Servidor de e-Learning
disponibilizará conteúdos multimídia, o espaço reservado para a área de
trabalho deve ser mantido em níveis aceitáveis. Os testes com o
protótipo, o Educanet, e o Teleduc, descritos no capítulo 5, indicaram
uma média de 40 GB (GigaBytes) para cada 25 usuários simultâneos. A
estimativa diminui para 30 GB para cada acréscimo de 25 usuários
simultâneos. Os 10 GB iniciais destinam-se a instalação da plataforma
LAMP básica e Sistema de e-Learning. A utilização total do disco não
deve ultrapassar 85% do total, por problemas de performance,
fragmentação natural, paginação e possibilidade de travamento do
sistema por falta de espaço de forma súbita, como por exemplo, na
gravação de um log. As médias de espaço em HD (Hard Disk) são para
uma operação confortável e um mínimo de risco de indisponibilidade;
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•

Controladoras de disco: O computador deve ser equipado com
controladoras de disco SCSI57 (Small Computer System Interface), que
propiciam um alto desempenho para servidores com altos índices de
acesso e com ligações rápidas na rede (Fasth e GigaBitEthernet), além de
oferecer uma maior capacidade para conexão de HD’s e uma menor
utilização da CPU (Central Processing Unit) do computador. A SCSI
aumenta a capacidade de processamento da máquina e melhora o tempo
de resposta na rede;

•

RAID 1 ou 5:

implementação de RAID58 (Redundant Array of

Independent Disks) 1 ou 5 para segurança e integridade dos dados. A
maioria das controladoras SCSI suporta o RAID 1 ou 5, recompondo os
dados caso ocorra alguma falha em um dos HDs, com a possibilidade de
troca desse disco rígido com problemas com a máquina em
funcionamento;
•

Processadores: Um computador monoprocessado, deve contar com um
processador de no mínimo 1,5 GHz59 de freqüência de operação interna
para um funcionamento confortável, preferencialmente. Apesar dos
componentes do LAMP não exigirem como requisito mínimo um
processador com essa capacidade, a recomendação se faz necessária
devido a horários de pico no acesso ao servidor. Uma revisão destes se
faz necessário quando o servidor atinge marcas superiores a 50 usuários
acessando simultaneamente. Caso o crescimento aconteça, a alternativa é
a formação de “clusters” com servidores, instalando um “Load Balance”
discutido no capítulo anterior, ou melhorar a performance do
computador;

57

Controladoras de disco SCSI (Small Computer System Interface) é um padrão de barramento utilizado
para conexão de discos rígidos, CD-ROMS, impressoras, scanners e outros dispositivos, superior ao
popular padrão IDE (Integrated Device Electronics), mas também com um preço superior.
58
RAID (Redundant Array of Independent Disks) são mecanismos implementados em nível de hardware
ou software para melhorar a performance, confiabilidade e integridades dos dados. O RAID 1 implementa
um Mirroring (espelhamento) do disco, tendo portanto, sempre dois discos com o mesmo conteúdo,
podendo efetuar a troca de um deles sem problema. O RAID 1 pode ser implementado a partir de 2
discos. O RAID 5 implementa um sistema de paridade espalhado entre os discos para garantir a
integridade dos dados caso algum HD falhe, ou seja, se o conteúdo de algum disco ficar indisponível, o
sistema reconstituirá os dados a partir das informações de paridade, recompondo o conteúdo do disco
indisponível.
59
GHz (Gigaherts) 1 gigahert é o mesmo que 1 bilhão de ciclos por segundo, ou seja, um processado
rotulado com 1 GHz significa que ele pode operar 1 bilhão de ciclos em um segundo. Estas marcas
mostram a capacidade do processador em operar determinado número de ciclos em 1 segundo. Essas
marcas podem influenciar na velocidade e performance do Servidor.
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•

Memória RAM: A memória RAM60 é essencial para o bom
funcionamento do computador, pois o processador busca dados
diretamente nela, ao invés do disco rígido, CD-ROM, etc, por ser mais
rápida e confiável. Atualmente, o recomendável para equipar um
servidor para esse fim é de 1024 MBs (MegaBytes), com a necessidade
de se aumentar essa capacidade caso a máquina receba um novo
processador (para máquinas multiprocessadas) ou se verifique o aumento
de acessos simultâneos;

•

Conexões de Rede: Como exemplificado e explicado no capítulo
anterior, o servidor deve contar com uma conexão principal de acesso ao
Switch Ethernet de um conexão FastEthernet ou GigabitEthernet. A
interface em questão é aquela que recebe o IP para acesso ao Sistema de
e-Learning, e através dela os usuários acessam o servidor;

•

Unidade de fita (backup): É altamente recomendável a instalação de uma
unidade de fita DAT61 (Digital Áudio Tape) para realizar e armazenar
backups do sistema e conteúdo do servidor. O tipo de fita recomendável
é a DDS-462 (Digital Data Storage) pela sua capacidade de
armazenamento (40 GB sem compactação de dados);

•

Dispositivos e periféricos: Monitores de alta definição (SVGA), Placa de
vídeo com capacidade de no mínimo 8 MB sem compartilhamento com a
RAM, leitoras de CD-ROM e DVD (Digital Versatile Disk) com
velocidade de no mínimo 12x, duas ou mais placas de rede Fasth
Ethernet full duplex, saídas USB63 (Universal Serial Bus), são alguns
dispositivos que devem ser considerados para manipular arquivos e
conteúdo multimídia.

60

Memória RAM (Random Access Memory) é uma memória volátil que interage diretamente com o
processador, alimentando-o com dados e instruções para seu funcionamento.
61
DAT (Digital Audio Tape) padrão originalmente criado para gravar áudio com qualidade de CD. A
Sony e HP aperfeiçoaram o padrão para gravar dados com alta confiabilidade.
62
DDS-4 (Digital Data Storage) é um tipo de mídia em fita para backup de dados. Existem atualmente 4
formatos de DDS e sua respectiva capacidade: DDS-1: 2 GB, DDS-2: 8 GB, DDS-3: 24 GB e DDS-4: 40
GB.
63
USB (Universal Serial Bus) barramento externo ao PC que se destina a conexão de periféricos externos.
Atualmente existem duas versões de USB a 1.1, com taxa de transferência máxima de 12 Mbps, e a 2.0,
com 480 Mpbs. Em cada porta USB de um PC é possível a conexão de até 127 periféricos [CLUBE DO
HARDWARE, 2004].
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A configuração do servidor é importante para não comprometer sua performance
no ambiente corporativo. É possível que o Servidor de e-Learning conviva com outras
funções, como por exemplo, servidor de Intranet, servidor de impressão, servidor de
banco de dados, etc, devido ao fato de que sua base é a LAMP básica (Linux, Apache,
MySQL) que também pode exercer a função de servidores para outras finalidades, como
exemplificado. Porém, é necessário um estudo de performance do servidor para que
suporte todos os serviços que disponibilizar.
Depois de definidas algumas configurações recomendadas para um Servidor de
e-Learning, deve-se proceder à baixa da plataforma Web, ou no caso da proposta, a
plataforma LAMP básica.

4.2.1 A Plataforma LAMP básica

Como devidamente definida no capítulo anterior, a LAMP é composta dos
Softwares Livres Linux, Apache, MySQL e PHP/Perl. Esta fórmula representa uma
solução completa para um servidor Web. A plataforma básica de um Servidor Web é a
mesma de um Servidor de e-Learning, ou seja, aplica-se a plataforma LAMP básica
(Linux, Apache e MySQL) para o Servidor de e-Learning, a exemplo de boa parte dos
servidores Web espalhados pelo mundo. O PHP embora seja utilizado para as duas
alternativas, tanto para o Teleduc64 quanto para o desenvolvimento de um Sistema de eLearning próprio, faz parte da camada de aplicação pertencente ao sistema de eLearning, isto é, da lógica e funcionalidade do sistema.
A instalação e configuração da plataforma LAMP básica inicia-se pelo Linux, ou
seja, a camada de software básica, o Sistema Operacional; logo após instala-se e
configura-se o MySQL, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados; e por seguinte, o
Apache, o Web Server, conforme apresentado na figura 34.

64

A maior parte do Teleduc foi desenvolvida em PHP sobre a plataforma LAMP básica. Existem algumas
rotinas em C [TELEDUC,2003].
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Figura 34 - Ordem de instalação da Plataforma LAMP básica [Fonte: própria].

4.2.1.1 A instalação do Sistema Operacional Linux

A primeira camada de software sobre o hardware é o Sistema Operacional, que
na presente proposta é o Linux. O Linux possui mais de 150 distribuições disponíveis, e
pode-se dispor de qualquer uma delas para servir de base para a plataforma LAMP. A
primeira tarefa é escolher uma distribuição e obter os arquivos de instalação, geralmente
disponíveis em CD’s ou imagens ISO966065 destes.
A escolha de uma distribuição Linux parece complicada e trabalhosa, mas ao
analisar o mercado e a derivação das distribuições pode-se chegar rapidamente a
algumas conclusões. Antes da análise das distribuições devem-se considerar alguns
pontos na escolha:
• Base instalada da distribuição: a distribuição escolhida deve possuir
uma quantidade de usuários suficiente que comprove testes sobre seu
funcionamento, estabilidade e segurança e proporcione perspectivas na
sua manutenção e continuidade. No rol de usuários deve constar
Instituições Corporativas (Empresas e Bancos), essa característica indica
a maturidade do Sistema Operacional;
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ISO9660 é o sistema de arquivos padrão para CD-ROMs. É comum arquivos de imagem de CD-ROMs
serem disponibilizados com a extensão “.ISO”, e quando gravados em um CD-ROM de destino,
produzem um CD idêntico ao original. Esse formato é muito utilizado para download de distribuições
Linux para gerar CD’s de instalação.
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• Possua manuais e Interface gráfica em português: A distribuição deve
considerar o Brasil como um mercado em potencial, além de
proporcionar um maior conforto para o administrador e usuário. Várias
distribuições já distribuem interfaces gráficas do Linux em português e
estão traduzindo seus manuais;
• Suporte e documentação on-line: é importante que a distribuição possua
ao menos um site de suporte e documentação, além de fóruns e grupos de
distribuição para solução tempestiva dos problemas;
• Estabilidade e confiabilidade: A distribuição Linux deve possuir um
histórico de utilização, inclusive por grandes corporações, para
atividades críticas e de alta disponibilidade testando assim o sistema
operacional neste tipo de tarefa;
• Download e instalação fáceis: A distribuição deve disponibilizar os
CD’s ou imagens destes (ISO9660) de modo que possa ser obtido
facilmente, e possuir uma interface amigável de instalação. Praticamente
todas

as

principais

distribuições

disponibilizam

o

download

gratuitamente;
• Possibilidade de suporte pago: A distribuição deve oferecer a alternativa
de suporte por meio de contrato com o usuário. O suporte oferecido deve
ser de qualidade e atendimento tempestivo;
• Certificação de profissionais: A distribuição deve possuir um plano de
certificação de profissionais para suporte do produto;
As características acima descritas66 norteiam a escolha, mas deixam dúvidas
entre algumas distribuições. Ao considerar-se a popularidade das distribuições em
2.003, ter-se-ia o seguinte quadro (tabela 4), segundo a Distrowatch [DISTROWATCH,
2004]:
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As características desejáveis de espaço em disco, memória RAM e processador foram aferidas de
acordo com estudo de protótipo do servidor instalado, rodando protótipo do Sistema de e-Learning, o
EducaNet, e o TelEduc, em horários de pico e saturação induzida do sistema. Através dos utilitários “ps”,
“top” e outros aplicativos foram observados os processos dos aplicativos de e-Learning e da plataforma
LAMP, seus respectivos tempos de resposta e limites para um eventual “crash” do sistema;
estabelecendo-se com isso parâmetros aceitáveis para o Servidor de e-Learning.
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Distribuição

Colocação

Mandrake

1

Red Hat/Fedora

2

Knoppix

3

Gentoo

4

Debian

5

Tabela 4 - As cinco maiores distribuições Linux no mundo em 2003 [Distrowatch, 2004].

Dentre as cinco maiores distribuições acima, a mais popular no Brasil é a Red
Hat Linux. A maior distribuição brasileira, a Conectiva, aparece em 42 º lugar, e é uma
derivação da distribuição da Red Hat (Conectiva Red Hat Linux). A Red Hat já oferece
interfaces em português e é comprovadamente uma das distribuições mais estáveis em
atividade.
A distribuição recomendada pela proposta é a Red Hat, embora qualquer outra
distribuição funcionaria com pequenas adaptações ou procedimentos. A Conectiva,
apesar de ser a maior distribuição do Brasil, foi preterida pelo fato da ocorrência de
vários problemas com a versão 9.0 (instalação e interfaces gráficas) e por ser uma
variação da distribuição Red Hat.
O Red Hat Linux é uma das maiores e mais antigas distribuições, com vários
motivos para adotá-la no projeto:
•

Possui farta documentação e suporte na Internet, além de oferecer suporte
pago e por contrato;

•

Possui também um plano de certificação no Brasil de profissionais, com
várias empresas habilitadas para treinamento;

•

O Red Hat Linux é continuado pelo “Fedora Core 3”, e ambos possuem um
histórico de utilização em situações críticas e servidores de alta
disponibilidade, inclusive em Instituições Financeiras no Brasil;

•

O Fedora Core 3 possui um dos sites mais completos, derivado do Red Hat,
com boa documentação e uma das maiores comunidades agregadas;

•

Possui documentação e manuais em português, e as principais interfaces
gráficas já se apresentam também em português do Brasil;
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A experiência obtida e a utilização do Red Hat Fedora pela Instituição na qual
foi testado o protótipo EducaNet também foram decisivos para a escolha desta
distribuição.
A obtenção dos CD’s por meio de download é direta e fácil. O site que
disponibiliza o download está disponível no Apêndice A. A versão utilizada para a
proposta é a versão 9.0 do Red Hat Linux, com o Kernel 2.4.20-8, e é certo que a
continuidade desta versão se dará através do “Projeto Fedora” com o Core 3, com o site
para baixa também relacionado no Apêndice A.
Os procedimentos de instalação, configurações e ajustes do Red Hat Linux 9.0
estão descritos no Apêndice C.
Depois da instalação do sistema operacional, o administrador deve prosseguir
com a instalação do Sistema Gerenciador de Banco de Dados, o MySQL.

4.2.1.2 A instalação do MySQL

A segunda camada de aplicação é o MySQL, que é o SGBDR (Sistema
Gerenciador de Banco de Dado Relacional) escolhido para manter a base de dados do
Servidor de e-Learning. Uma opção de banco de dados oferecida como Software Livre e
gratuitamente é o PostgreSQL, um produto bastante estável e que está ganhando vários
adeptos. O MySQL foi escolhido pela sua arquitetura mais simples, portanto mais
rápido, eficiente e estável, e por estar integrada à plataforma LAMP.
A obtenção do MySQL é muito simples. Geralmente o MySQL está contido nos
CD’s das principais distribuições Linux, inclusive do Linux Red Hat, na forma de
pacotes RPM (Red Hat Package Manager). O site para obtenção do SGBD MySQL está
relacionado no Apêndice A. Os procedimentos de instalação e configuração estão
descritos no Apêndice C.
O MySQL possui várias ferramentas para auxiliar o desenvolvimento e
administração de banco de dados entre elas pode-se destacar:
• mysqladmin: funções administrativas;
• mysqldump: conversão de bancos de dados em comandos SQL;
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• mysqlimport: importação de arquivos textos;
• myisamchk: gerenciamento de tabelas MySQL;
• mysqlshow: informações sobre bancos de dados e tabelas;
• mysqlaccess: controle de acesso ao MySQL.

Outras ferramentas também são disponibilizadas para desenvolvimento rápido
de aplicações (RAD – Rapid Application Development) com o MySQL, como por
exemplo o “Kylix”. Com o Kylix pode-se desenvolver aplicação para o MySQL e para
Apache. O Kylix é uma versão do Delphi da Borland, distribuída por esta. Outras
ferramentas úteis para administração do MySQL são o “MySQLGUI” e o
“phpMyAdmin”, que podem ser obtidos de acordo com a tabela de downloads do
Apêndice A. Tanto o MySQLGUI e o phpMyAdmin executam instruções de SQL e
administram o banco de dados, facilitando e tornando seguro o trabalho do
administrador através de interfaces gráficas.
Concluída a instalação do MySQL, deve-se instalar o Apache, o servidor Web,
para completar a plataforma LAMP básica.

4.2.1.3 A instalação do Apache

A terceira e última camada de software para a plataforma LAMP básica é o
Servidor Web Apache. O Apache é a melhor opção para servidor Web entre produtos
proprietários e Livres, ou entre os comerciais e os gratuitos, não cabendo comentar
sobre uma possível alternativa para o Apache.
A versão do Red Hat Linux 9.0 traz o Apache pré-configurado e pronto para
instalar, também incluindo a “HTTP Configuration Tool”, um utilitário gráfico para
configurar o Apache e atender às necessidades de um site básico [Bentes, 2003]. Os
pacotes RPM geralmente estão contidos no CD do Linux adotado.
O Apache será instalado tanto para a alternativa de desenvolvimento de um
Sistema de e-Learning próprio, quanto para o TelEduc. Por esse motivo deve-se
direcionar suar instalação para esses objetivos, portanto, a presente proposta direcionará
a configuração do Apache para as duas alternativas, optando pela instalação do Apache

141
por meio da compilação dos códigos-fonte. Os códigos-fonte do Apache podem ser
baixados do site do produto, conforme Apêndice A. Os procedimentos e configuração
do Apache estão descritos no Apêndice C.

4.2.1.4 A implementação do servidor na Rede

O Servidor de e-Learning, depois de implementada a plataforma LAMP básica,
está pronto para ser conectado à rede, ou seja, à Intranet ou Internet, já existente e em
funcionamento na corporação. Conforme exposto anteriormente, pressupõe-se uma
estrutura de rede já instalada, que pode apresentar inúmeros ambientes e vários modos
de conexão. Destacam-se abaixo os mais comuns:
• Rede Ethernet (802.3): o padrão mais utilizado para redes locais. Como
explicado no capítulo anterior, o Servidor de e-Learning exige uma
conexão FasthEthernet (100Mbps), ou GigaBitEthernet (1.000Mbps).
Normalmente a placa de rede do servidor é ligada ao Switch por meio de
um cabo UTP67 (Unshielded Twisted Pair) do tipo CAT568 (Categoria 5)
ou, se a placa permitir, por meio de fibra óptica (100BASE-FX ou
1000BASE-SX69). A maior parte das placas FastEthernet (100BASETX) são suportadas pelo Red Hat 9.0, quanto às placas FastEthernet com
fibra (100BASE-FX) e as de GigaBit Ethernet, o fabricante deve
fornecer o driver da placa;
• Outras opções de conexão de rede: cita-se outras conexões de rede como
Wireless (802.11), ISDN (Integrated Services Digital Network), Modem,
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UTP (Unshielded Twisted Pair) são cabos de rede de par trançado, sem blindagem que são utilizados
em redes locais. Atualmente é o cabo mais utilizado.
68
CAT5 é o tipo de cabo UTP mais utilizado e mais popular. É um cabo de esquema de fiação de quatro
pares e conector de oito posições (RJ45). As características elétricas do cabo de par trançado CAT5 não
são tão controladas, por isso esse cabo tem limitações de tamanho (100 metros).
69
100BASE-FX é uma variedade do sistema FastEthernet e opera em 100 Mbps, por cabo de fibra óptica
em modo múltiplo. O 1000BASE-SX é uma variedade dos sistemas de mídia Gibabit Ethernet por fibra
óptica. O “S” significa “short” (curta), que é o tamanho de onda curta para o Gigabit Ethernet. [Ethernet,
2000].
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xDSL70 (Digital Subscriber Lines) e outras, mas não serão consideradas
por raramente conectarem diretamente no servidor.

A recomendação é que o servidor seja conectado em um Switch através de um
conexão FasthEthernet via cabo UTP-CAT5 (100BASE-TX) por se tratar da ligação
mais comum e muito eficiente. A presente proposta pressupõe uma ligação dentro de
uma Intranet. Depois de conectado o servidor à rede, deve-se configurar a interface de
Rede através de interface de Configuração de Rede do KDE no Red Hat ( Apêndice C).
A proposta especifica a configuração de rede do Servidor de e-Learning, não
abrangendo segurança e topologia de rede (firewalls, IDS, Loading Balance, cluster,
etc). No capítulo anterior foram descritas teoricamente estas possibilidades.
Após configurado a interface de rede, o administrador deve testar a
conectividade com um ping para um IP qualquer válido. A plataforma LAMP pode
trabalhar com mais de uma placa de rede, mas para isso, as configurações do Servidor
deve ser readequadas. Outra opção para várias interfaces ou endereços IP é fazer com
que o Apache trabalhe com hosts virtuais, ou seja, que este responda a vários nomes
indicados pelo DNS no mesmo endereço IP.
Estando o Servidor conectado à rede, o Servidor de e-Learning pode receber o
Sistema de e-Learning desenvolvido ou o Teleduc, conforme a alternativa escolhida.

4.3 O Sistema de e-Learning

A parte do Servidor de e-Learning responsável pela funcionalidade e operação
do e-Learning é o Sistema de e-Learning, ou seja, a parte que será instalada sobre a
plataforma LAMP básica (figura 35) e fará a interação e interface com o usuário. O
Sistema de e-Learning se encarregará da lógica de funcionamento entre Formadores,
alunos e Administradores, além de gerenciar o conteúdo. Uma vez instalado, o Sistema
de e-Learning estará pronto para receber o conteúdo gerado pelos formadores,
armazenando-o e disponibilizando quando for requisitado.
70

XDSL (“x” Digital Subscriber Lines) é designação das tecnologias DSL, que permitem conexões
rápidas através de um par comum de fios telefônico. A mais comum é a ADSL, que permite até 2 Mpbs
em até 5 Km, e são utilizadas na conexão de última milha.
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Sistema de e-Learning

APACHE
MySQL

Plataforma
LAMP
básica

LINUX
HARDWARE

Figura 35 - Sistema de e-Learning aplicado sobre a plataforma LAMP básica
[Fonte: própria].

A duas alternativas para se obter um Sistema de e-Learning, o sistema próprio e
o TelEduc, já discutidas, iniciam com a plataforma LAMP básica, parte comum a
ambas, e se dividem no momento em que se começa a implementar o Sistema de eLearning, ou seja, cada opção requer alguns procedimentos específicos que serão
tratados nos tópicos seguintes, separadamente. Primeiro será esboçado um projeto de
um Sistema de e-Learning e sua implementação, e no tópico seguinte a implementação
de um Sistema de e-Learning pronto, o TelEduc.

4.3.1 O Projeto de um Sistema de e-Learning

Um Sistema próprio, ou personalizado, de e-Learning requer um investimento
em Engenharia de Software para se projetar, desenvolver e implementar o sistema.
Seguindo os principais objetivos da proposta, o investimento será em Mão-de-obra, ou
seja, programadores e analistas para construir o sistema, as ferramentas utilizadas serão
Softwares Livres e totalmente gratuitas. Utilizar-se-á basicamente o PHP, e o HTML,
cujo consórcio que normatiza a linguagem é o w3c (site de ambas as linguagens estão
listados no Apêndice A), para se desenvolver o sistema com as funcionalidades
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metodológicas e de conteúdo do e-Learning. Existe a alternativa de se adotar a
linguagem Java, mas por questões práticas foi utilizado o PHP.
O PHP é instalável, a exemplo do Apache e MySQL, na forma de pacotes RPM
e em código-fonte. A opção da presente proposta é instalar, para o desenvolvimento de
um Sistema de e-Learning próprio, na forma de pacotes RPM. Os procedimentos de
instalação dos pacotes PHP estão descritos no Apêndice C.
Algumas rotinas administrativas, de instalação e de monitoração podem ser
implementadas com Shell Script, o bash (Bourne Again Shell). O bash é um shell do
Linux e permite criar programas interpretados rapidamente para atividades repetitivas,
agendadas, cíclicas, etc, facilitando o trabalho do administrador (rotinas administrativas
como backup, iniciação, “restart”, monitoração de espaço, processos, utilização e
outros, limpeza de disco, etc).
A presente proposta coloca neste tópico, de acordo com o modelo de
desenvolvimento “espiral”, as fases de planejamento e a análise do sistema (modelos
estáticos e dinâmicos).
O projeto do Sistema de e-Learning proposto segue as orientações da
metodologia pedagógica adotada no capítulo 2, e se fundamenta nos recursos
tecnológicos apresentados no capítulo 3, portanto os modelos e as descrições aqui
apresentadas estão de acordo com a metodologia construtivista e andragógica, e sempre
utilizando recursos de Software Livre. O projeto que gerou a versão do EducaNet 1.1,
utilizada no estudo de caso do capítulo 5, não foi adequado aos padrões de conteúdo
(Tópico 2.4 Objetos de Aprendizagem e Metadados SCORM). A versão 1.2 realiza os
primeiros testes com conteúdo gerado por ferramentas de autoria nos padrões adotados.
Dessa forma o Diagrama de contexto que será apresentado se baseia no
“contexto” das condições, características e funcionalidades do capítulo 3 e 4, não
necessitando, neste momento de descrição detalhada.
O Sistemas de e-Learning estudados e observados trazem no máximo 3 tipos de
usuários: o Administrador, o professor e o aluno, com funções já descritas. Um quarto
usuário torna o sistema proposto interessante: o visitante. O visitante pode ver os cursos
oferecidos, assistir a “demos”, verificar algumas estatísticas, responder a pesquisas,
pesquisar conteúdo e links apresentados, postar sugestões e se inscrever como aluno ou
formador. A vantagem desse usuário é que ele navegará por áreas livres sem a
necessidade de se inscrever, fato que às vezes desestimula o visitante antes que ele
conheça o conteúdo e demonstrações do Sistema de e-Learning. Quando o visitante se
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interessa por um determinado curso, ele pode se inscrever, tornando-se a partir da
inscrição um aluno cadastrado. O visitante também pode propor um curso se
cadastrando como formador. Os outros usuários (administrador, formador/professor e
aluno) apresentam funções semelhantes aos outros sistemas (TelEduc, WebCT,
AulaNet). O diagrama de contexto abaixo na figura 36, representado na forma de DFD71
(Diagrama de Fluxo de dados) nível 0, representa as funcionalidades básicas e os
principais quesitos de informações e processos do Sistema de e-Learning:

71

DFD (Diagrama de Fluxo de Dados) é uma técnica de modelagem de dados bastante utilizada na
Análise Estruturada de Sistema e na Engenharia da Informação. Nesta técnica representa-se o sistema
fundamentando-se em dois conceitos básicos: informação e processos. A informação permite o
conhecimento sobre as coisas e como estas se organizam e os processos trabalham a informação e a
transformam.
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Figura 36 - Diagrama de Contexto do Sistema de e-Learning [Fonte: própria].

ALUNO
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Para se apresentar o modelo de atividades e processos é necessário esboçar o
modelo do Sistema de e-Learning na forma de um Diagrama de Contexto IDEF072.
Neste Diagrama de Contexto (figura 37) são representadas todas as entradas, saídas,
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Figura 37 - Diagrama de Contexto (IDEF0) do Sistema de e-Learning [Fonte: própria].

Observa-se que os usuários visitantes passam a formadores ou alunos assim que
inscritos, portanto apenas a navegação e pesquisa em área livre, sugestões e inscrições
para aluno e formador são de visitantes, o restante das entradas o sistema trata como
72

IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) é uma técnica de modelagem que objetiva
melhorar a produtividade dos processos de produção de software. O IDEF0 é o modelo para construir o
“modelo de função”, uma representação estruturada das atividades e processos do ambiente ou sistema,
no caso o Sistema de e-Learning.
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aluno ou formador. O Administrador, bem como aluno, formador e visitante, são
entidades externas ao sistema, conseqüentemente o sistema recebe uma entrada
(solicitação de novo aluno e formador) de visitante e gera uma saída (solicitação de
cadastro de aluno e formador) para o administrador, pois todas estas entradas e saídas
dependem da interface com os usuários.
Toda a metodologia pedagógica e didática é inserida no sistema através dos
controles e regras (regras de formadores, alunos, aprendizado, consultas, etc),
estabelecendo mecanismos de acordo com a filosofia construtivista e andragógica. Os
mecanismos de aprendizagem são baseados em tarefas que, por sua vez, são compostas
de UA’s (Unidades de Aprendizado), e formam assim a ferramenta de inserção e
apresentação de conteúdo, conforme descrito no capítulo 2. O Sistema proposto se torna
fiel à metodologia construtivista quando fundamenta sua lógica de repasse de conteúdo
nas tarefas e UA’s. O capítulo 5 traz um Estudo de caso sobre o protótipo desenvolvido,
o EducaNet, e exemplifica por meio das interfaces a inserção e apresentação de
conteúdo. O padrão de conteúdo não foi aplicado no projeto do protótipo devido à falta
de consenso sobre uma especificação na época de concepção do sistema. O conteúdo
SCORM, padrão adotado neste projeto, gerado por ferramenta proprietária (Apêndice
A), é testado na recente versão 1.2 do EducaNet, realizando-se as primeiras adaptações
do Educanet para esse padrão.
As saídas são por meio de browsers para o usuário, em uma seqüência de tarefas,
seguindo uma seqüência de navegação, a exemplo de outros sistemas como o TelEduc e
o AulaNet. Uma opção diferente dos demais Sistemas de e-Learning é a opção para
impressão do que for necessário dentro da UA corrente.
A arquitetura geral do sistema á apresentada na forma do IDEF0 nível 1. No
nível 1 do processo de modelagem IDEF0 decompõe-se a funcionalidade deste. O
desenvolvimento baseado nos modelos IDEF0 é um processo de decomposição do
sistema em níveis, prevendo refinamento até atingir nível de detalhamento que se
considerar adequado. Nesta proposta, o nível 1 é suficiente para apresentar uma idéia
geral e funcional do Sistema de e-Learning. A Arquitetura do Sistema de e-Learning
(figura 38), encerra a decomposição do modelo estático, servindo de base para o
protótipo apresentado no estudo de caso no próximo capítulo.
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Figura 38 - IDEF0 nível 1 do Sistema de e-Learning (Arquitetura) [Fonte: própria].
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Tem-se, com o IDEF0, a Arquitetura do Sistema de e-Learning. Para iniciar os
trabalhos de codificação do sistema em PHP/HTML é necessário identificar e planejar a real
estrutura dos dados, passando ao programador uma noção geral do Sistema. Para isso é
necessário projetar uma solução de implementação do problema por meio de classes, ou seja,
um diagrama com estrutura gerais de onde objetos podem ser derivados. O diagrama de classe
passa ao programador uma idéia geral de como será a estrutura do sistema e como este deve
implementar os objetos dentro do contexto geral. A presente proposta apresenta o diagrama de
classes geral do sistema na figura 39, mostrando a simplicidade deste com apenas duas classes.
O Sistema de e-Learning pode ser concebido de forma bastante simplificada pela padronização
de acesso e por estar contido na tecnologia da Internet/Intranet, necessitando apenas uma
implementação funcional e de atendimento, entre cursos e usuários, respectivamente. Na figura
39 também é apresentada a intenção de implementação de um padrão de conteúdo com a classe
conteúdo, a partir da versão 1.2 do protótipo (EducaNet). Esta classe representa os Objetos de
Aprendizagem que podem ser requisitados sob demanda na elaboração de um currículo de um
curso, com características de reusabilidade destes objetos.

CONTEÚDO
0-

*

0-

*

CURSOS

ABERTO

EM
ANDAMENTO

0-

0-

*

PROPOSTO

FORMADOR

*

USUÁRIOS

ALUNO

VISITANTE

ADMINISTRADOR

Componentes
CURSOS (Funcional)
USUÁROS (Atendimento)
CONTEÚDO (Reuso)

Figura 39 - Diagrama de classes geral do Sistema de e-Learning [Fonte: própria].
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Como último requisito para implementação do sistema sob a forma de código de
uma linguagem de programação, no caso o PHP, sugere-se a representação das
interações por meio de diagramas de seqüência, isso tornará a interpretação de
interações complexas mais fáceis e tornará clara a seqüência temporal que é executada
uma transação ou interação. Abaixo, na figura 40, exemplifica-se uma transação de
cadastramento de um visitante:

Candidado se Cadastra e solicita curso (com sucesso)

INTRANET

CADASTRO

ADMINISTRADOR

visitante

Preenche
formulário
Entrada de
dados

Solicita
cadastramento
autorização
de cadastro

Autoriza
cadastramento

Cadastro
realizado
Apresenta dados
do cadastro

Seleciona
curso
Verifica
cadastro
Solicita
participação em curso
Autorização de
participação
aluno

Autoriza
participação

Dados do
curso
Autorização e
instruções do curso

Figura 40 – Exemplo, por meio de uma Diagrama de seqüência, de uma interação no
Sistema de e-Learning [Fonte: própria].

Fundamentando-se no projeto e modelo lógico do Sistema deve-se planejar o
repositório de dados, para a plataforma Web, a fim da implementação no SGBD. A
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técnica de modelagem de dados sugerida na proposta é o MER73 (Modelo entidaderelacionamento) por meio da notação IDEF1X74 (IDEF1 eXtended). A modelagem dos
dados não é abrangida pela presente proposta, sendo apenas indicado a modelagem
MER para representar a estrutura lógica geral do banco de dados do Sistema de eLearning.
A partir dos modelos criados a codificação e testes do Sistema de e-Learning é
segura e eficiente, acrescentando-se apenas as particularidades e personalizações
desejadas pela empresa. A codificação do Sistema de e-Learning não é apresentada na
proposta por ser demasiadamente longa e por não se tratar do objetivo principal do
trabalho. Parte dos testes pode ser acompanhada no estudo de caso de um protótipo
Educanet, apresentado no próximo capítulo.
Dessa forma finaliza-se a alternativa de desenvolver um sistema próprio de eLearning, passando então para uma solução mais rápida e econômica, porém não
personalizada, um Sistema de e-Learning pronto. Para a presente proposta o Sistema
escolhido foi o TelEduc, como descrito no capítulo 3.

4.3.2 A implementação do TelEduc

A implementação do TelEduc é rápida e fácil, não exigindo um trabalho maior
para o sistema estar operacional. A grande vantagem do TelEduc é sua arquitetura
simples, estabilidade, fácil instalação e operação e por estar pronto para ser utilizado
com um rol de recursos considerável, conforme detalhado no capítulo 3.
O primeiro passo para a implementação é a instalação do PHP adequada para o
TelEduc, ou seja, compilando a partir do código fonte. O código-fonte pode ser obtido
de acordo com relação de sites do Apêndice A, depois deve ser descompactado e
compilado para funcionar com o Apache. Os procedimentos de instalação do PHP para

73

MER (Modelo Entidade Relacionamento) é uma ferramenta utilizada para definir e estruturar a base de
dados utilizada no sistema.
74
IDEF1X (IDEF1 eXtended) é uma combinação das normas IDEF1 (Integration Definition for
Information Modeling) com uma parte substancial das características técnicas da LDDT (Logical
Database Design Technique), e objetiva representar uma definição consistente dos significados e
relacionamentos utilizados para integrar, partilhar e gerir a integridade dos dados. Sua principal utilização
atualmente é representar modelos de dados para sistemas.
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o TelEduc, e do próprio TelEduc, são descritos Apêndice B e C e no site do TelEduc
(Apêndice A).
Para a implementação do TelEduc deve-se instalar o Lynx para execução dos
scripts de instalação. O Lynx pode ser obtido de acordo com o Apêndice A, ou
acompanha o pacote do Red Hat 9.0.
Após a instalação do Lynx, deve obter o TelEduc (Apêndice A). A versão
utilizada do TelEduc na presente proposta foi a versão 3.2.3. Junto com o TelEduc é
disponibilizado um roteiro de instalação “LeiamMe.txt”, disponível no site, conforme
Apêndice A, que deve ser seguido para instalação do Teleduc.
A instalação do TelEduc passa por criação de usuários, configuração manual de
arquivos, reinicio do servidor, execução de scripts em modo texto, e configuração do
sistema e criação de banco de dados por meio de browser. Esse processo não é muito
trabalhoso, mas exige atenção do instalador. O Apêndice B deste trabalho traz o arquivo
de configuração do Apache (/usr/local/apache/conf/httpd.conf) customizado de forma
que atenda tanto o TelEduc quanto o Sistema de e-Learning desenvolvido. Depois de
realizado o trabalho de baixa, instalação e configuração do Sistema TelEduc é exibida
uma tela inicial para a configuração do ambiente (figura 41), para customização de
Usuários (Administradores, Banco de Dados, etc), senhas e diretórios, deixando o
Sistema pronto para ser utilizado.
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Figura 41 - Página inicial de instalação do ambiente do TelEduc [TelEduc, 2003].

Após a instalação e configuração de ambiente do TelEduc, o Administrador do
Sistema pode disponibilizar o ambiente na rede e cadastrar usuários e receber
solicitações. No estudo de caso do capítulo 5 é realizado um comparativo com o curso
aplicado com o protótipo desenvolvido (EducaNet) e o Teleduc.
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CAPÍTULO 5

5 Estudo de Caso: Servidor de e-Learning em uma Intranet

Este capítulo apresenta um Estudo de Caso realizado em uma organização corporativa.
O estudo mostra um experimento no Servidor de e-Learning com o protótipo do Sistema
de e-Learning desenvolvido, o Educanet, e com o Sistema de e-Learning Livre, o
TelEduc, abordando a aplicação, funcionalidades, metodologia e resultados. O capítulo
finaliza com testes realizados com um curso produzido no padrão de conteúdo proposto
(SCORM) com uma ferramenta de autoria proprietária.

5.1 Introdução

Neste capítulo descreve-se um estudo de caso realizado com um de um Servidor
de e-Learning, concebido segundo a arquitetura, especificações, recursos e metodologia
explicitados nos capítulos anteriores. O Servidor foi implementado sobre uma
plataforma LAMP básica, e sobre esta plataforma implementou-se um Sistema de eLearning. O Sistema de e-Learning implementado no servidor foi aplicado em duas
ocasiões: a primeira com um Sistema próprio desenvolvido utilizando PHP/HTML, ou
seja, um protótipo, o EducaNet; e a segunda utilizando o TelEduc, um Sistema de eLearning Livre e gratuito. O Sistema de e-Learning próprio foi planejado de acordo com
a metodologia pedagógica e didática apresentada no capítulo 2, respeitando os
princípios e recursos tecnológicos do capítulo 3 e projetado, desenvolvido e codificado
conforme o capítulo 4.
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A aplicação de um protótipo de Sistema de e-Learning desenvolvido mostra
resultados e características interessantes para o usuário que deseja desenvolver seu
próprio Sistema, isto é, um Sistema adequado às suas necessidades e particularidades,
personalizado para sua empresa. As vantagens e desvantagens de um projeto para um
Sistema de e-Learning são, guardadas as devidas proporções, indicadas no estudo do
protótipo, bem como suas limitações no atendimento e funcionamento, o que depende
logicamente dos recursos aplicados pelo usuário na sua construção e implementação.
Complementa-se a proposta no estudo de caso implementando-se também um
sistema de e-Learning gratuito sobre o Servidor de e-Learning, da mesma forma que foi
aplicado o protótipo de sistema de e-Learning, no caso deste trabalho foi especificado o
TelEduc. A utilização do TelEduc na mesma plataforma básica (plataforma LAMP
básica) do protótipo, propicia ao usuário a opção de aplicar um sistema de e-Learning
gratuito e de aplicação geral, ou desenvolver um sistema personalizado e adequado às
suas

necessidades.

São

descritos

os

resultados

obtidos

com

o

TelEduc

comparativamente com o protótipo.
O experimento realizado com o Servidor de e-Learning, executando o protótipo
e o Teleduc, foi em uma Rede Corporativa de uma grande Instituição Financeira. O
curso aplicado para os dois softwares foi de “Introdução ao Sistema Operacional
Linux”, freqüentado por operadores e analistas responsáveis pelo suporte técnico à
instalação, configuração, manutenção e administração de servidores com este tipo de
Sistema Operacional. O curso objetivava uma preparação para um curso presencial de
“Administração de Sistemas Linux”, resultando numa redução do número de horas de
cursos presenciais e melhor aproveitamento do conteúdo ministrado em sala de aula.
O detalhamento das características operacionais dos experimentos proporciona
uma comparação que contribui para a escolha adequada do Sistema de e-Learning que
será implementado em um Servidor. O estudo também auxilia a análise de um Sistema
de e-Learning já implementado e em produção, estabelecendo parâmetros de avaliação e
adequação do sistema. As opções de um usuário no momento de decidir entre adotar um
Sistema de e-Learning gratuito ou desenvolver um próprio, podem ser norteadas por
esta comparação de características. Confirmando as características dos dois sistemas em
um Servidor de e-Learning, o capítulo finaliza com a exposição dos resultados práticos
com este experimento, apresentados separadamente mostram algumas diferenças
básicas entre eles. O principal objetivo da análise destes resultados é acentuar a
importância do e-Learning em um ambiente corporativo ou acadêmico, e a completa
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funcionalidade, flexibilidade, praticidade e eficiência de Servidores de e-Learning
baseados em Software Livre.

5.2 Estudo de Caso

O caso apresentado para análise foi um Servidor de e-Learning instalado
em uma Intranet com o objetivo de disponibilizar um curso preparatório para um curso
presencial mais avançado. O curso em formato e-Learning foi ministrado antes do curso
presencial como preparação e também funcionou como indicativo de seleção do
candidato para formação de turmas. O curso foi oferecido em duas edições, e a
aplicação do curso preparatório em e-Learning foi analisado nestas duas fases: a
primeira com a aplicação do conteúdo em um protótipo incompleto de um Sistema de eLearning desenvolvido de acordo com a presente proposta, o EducaNet, e a segunda, a
aplicação do mesmo conteúdo no TelEduc, o sistema de e-Learning Livre e gratuito
escolhido.

5.2.1 Cenário

Profissionais de TI (Tecnologia da Informação) necessitam de freqüente
atualização e treinamento, e aqueles profissionais que prestam serviços ou estão
empregados em Instituições Financeiras, pelas características de inovação tecnológica
dessas empresas, precisam de aperfeiçoamento e treinamento mais intensificado. Um
Centro de processamento de Dados e Telemática, de uma grande Instituição Financeira,
concentra a instalação, implementação, monitoração e intervenções nos Servidores de
Automação Bancária de suas agências, sendo que estes servidores estão em um início de
um processo de troca do Sistema Operacional para Linux Red Hat, devido ao Sistema
Operacional anterior estar descontinuado e apresentando uma série de problemas e
inoperâncias.
O novo contexto exige um treinamento rápido e eficiente para oferecer
condições de suporte técnico ao novo Sistema Operacional a ser instalado. Os
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treinamentos devem ser direcionados a “Introdução” e “Administração” do novo
sistema Operacional para os serviços de monitoração, administração e intervenções
rotineiras de Operadores de Informática e Analistas.
Os cursos inicialmente eram aplicados sob a forma de cursos presenciais, com o
curso de “Introdução ao Sistema Operacional Linux” com 30 horas e o curso de
“Administração de Sistemas Linux” com 40 horas. Estes cursos eram presenciais,
exigindo o deslocamento do funcionário até o local em que eram ministrados,
ocasionando um desfalque no contingente de trabalho, provocando em alguns
momentos congestionamento de providências e atendimentos, prejudicando o índice de
disponibilidade dos sistemas.
A situação descrita se repetiu por algumas vezes ocasionando alguns problemas
operacionais, até que, para minimizar a ausência de funcionários, surgiu a proposta de
um curso semipresencial de “Introdução ao Sistema Operacional Linux”, dentro do
ambiente de trabalho. Esse curso contaria com um material para leitura e algumas aulas
estrategicamente distribuídas entre os módulos. O curso, apesar de melhorar problemas
operacionais e administrativos, não era produtivo, atraente e eficiente e não possuía
recursos para melhorar a didática, limitando-se a simples material de leitura. Esse
resultado era notado nas poucas aulas presenciais e na continuidade do treinamento, ou
seja, o curso de “Administração de Sistema Linux”.
A idéia para um curso de e-Learning foi o passo seguinte, que esbarrou em
problemas de recursos tecnológicos. Um servidor de e-Learning requeria recursos que
deveriam ser adquiridos no mercado. A proposta para uma Estrutura de e-Learning com
um produto de e-Learning de prateleira que atendesse a demanda requeria:
•

Um servidor específico para Web, com configuração e recursos
necessários para satisfazer requisitos de produtos de mercado;

•

Um sistema operacional, certamente proprietário, para a instalação do
Servidor;

•

Um Banco de Dados, adquirido no mercado, para a base de dados do
Sistema de e-Learning;

•

Um Servidor Web, provavelmente proprietário como exigido por alguns
produtos, para a disponibilização de páginas na Intranet;
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•

Um Sistema de e-Learning de mercado, ou seja, de “prateleira”, que tem
um custo bastante alto, ou o desenvolvido;

•

Custos com contrato de manutenção, suporte e atualização.

A disponibilização de recursos pela Instituição para a implementação de uma
estrutura de e-Learning conforme descrita acima era burocrática, incerta e morosa, não
atendendo em médio prazo as necessidades para solução do problema.
O problema se apresentava com o seguinte cenário: possuía-se o conteúdo, mas
não se dispunha de um produto de e-Learning para disponibilizar este conteúdo, e nem
os recursos tecnológicos, hardware e software, necessários para implementá-lo. A
possibilidade de compra desses recursos se mostrava bastante distante.
A solução foi desenvolver um Sistema de e-Learning utilizando ferramentas e
aplicativos Livres, ou obter um Sistema de e-Learning Livre. O Sistema de e-Learning
livre deveria ser aplicado sobre uma plataforma Web constituída de Softwares Livres.
Esse Sistema de e-Learning e a plataforma não poderiam exigir recursos mais pesados
do Servidor e ser compatível com a Arquitetura PC, para propiciar a instalação em
máquinas mais acessíveis e que pudessem ser disponibilizadas sem maiores problemas,
ou seja, servidores que eram substituídos por máquinas mais sofisticadas e potentes,
sendo remanejados para esse projeto.
Depois de alguma pesquisa optou-se por desenvolver um pequeno Sistema de
e-Learning, aplicado inicialmente nos cursos. Após a definição deste trabalho adaptouse esse Sistema de e-Learning a metodologia pedagógica e didática expostas,
reimplementado de acordo os princípios tecnológicos descritos, para a criação de um
protótipo para utilização no estudo de caso, batizado de “EducaNet”. Após os testes
com o EducaNet, resolveu-se, para estabelecer alguns parâmetros de comparação,
implementar no mesmo servidor, com o mesmo conteúdo, o Sistema de e-Learning
Livre TelEduc.
Os resultados foram apurados em uma edição com cada Sistema de e-Learning,
o EducaNet e o TelEduc, para o Curso de “Introdução ao Sistema Operacional Linux”,
sob a forma de e-Learning.
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5.2.2 Público alvo e Objetivos

Neste estudo de caso, o público alvo são funcionários de uma Instituição
Financeira que trabalham com informática, e necessitam de um treinamento
emergencial em um novo recurso que será implementado no sistema corporativo da
Instituição. O treinamento deve ser aplicado de forma que a ausência do ambiente de
produção desses funcionários seja o menor possível, portanto é um treinamento
direcionado para profissionais que dispões de recursos tecnológicos (estações de
trabalho) e experiência em informática, mas devem conciliar treinamento e os serviços
rotineiros. Esses funcionários podem dispor de 2 horas diárias, em esquema de rodízio,
para um treinamento a distância, mas não podem se ausentar por muitos dias, ou vários
funcionários ao mesmo tempo, para um treinamento externo. O universo de
funcionários para treinamento não passava de 30 pessoas, que seriam divididos em
grupos de 7 para o curso via e-Learning.
Inicialmente o objetivo era de diminuir os dias de treinamento presencial a fim
de minimizar os problemas operacionais, colocando o curso de “Introdução ao Sistema
Operacional Linux” sob a forma de e-Learning e o curso de “Administração de Sistemas
Linux” como presencial. Por ser um curso introdutório, o curso de “Introdução ao
Sistema Operacional Linux” foi bem aceito na modalidade a distância, colocando-se
algumas sessões de chat, fóruns, troca de e-mails e aulas em vídeo com formadores com
experiência da própria equipe. O objetivo não era só formar, mas também selecionar
através de alguns testes e exercícios inseridos no curso as turmas por nível de
conhecimento e aproveitamento para o curso presencial em seguida, o de
“Administração de Sistemas Linux”. O curso também permaneceu sempre disponível
como material de consulta, pesquisa, atualização e fórum de dúvidas.

5.2.3 Recursos

Os recursos que poderiam ser empregados no projeto eram um tanto escassos.
Não havia recursos para a compra de Software algum, ou seja, deveriam ser utilizados
Softwares Livres e gratuitos. O hardware deveria ser redirecionado de alguma outra
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função que pudesse ser disponibilizado para o projeto. Após se obter um servidor, este
foi revisado e melhorado, então se passou a implementação do Servidor de e-Learning
com as duas possibilidades do Sistema de e-Learning.
Os recursos de infra-estrutura75, hardware e software empregados foram:
•

Rede: Intranet com backbone vertical de 100 Mbps e distribuição
horizontal com 10 Mbps, conectados com Switches Cisco 1950 e um
Switch centralizador Cisco 5500, com aproximadamente 70 estações de
trabalho no setor, as quais foram utilizadas pelos alunos para fazer o
curso;

•

Estações de Trabalho: Estações de trabalho com processadores Celeron
900 Mhz, 256 MB de RAM, 20 GB de HD (recursos aproximados pela
média), rodando Windows XP ou 2000 Professional, com o Browser
Internet Explorer 6.0;

•

Hardware do Servidor: máquina bi-processada, sendo dois processadores
Pentium III 450 Mhz, 512 MB de RAM, controladora SCSI com 4 discos
de 8 GB (RAID 1, disponibilizando um total de 16 GB para uso), CDROM 40x, placa de rede de 100 Mbps;

•

Sistema Operacional: Linux Red Hat 9.0, Kernel 2.4.20-8, instalado no
modo servidor, com os ambientes gráficos KDE e GNOME (a KDE é a
interface padrão de operação e administração no servidor da proposta);

•

Banco de Dados: SGBDR MySQL, versão 3.23.58, aplicado com o
Apache e PHP;

•

Servidor Web: Apache, versão 1.3.29;

•

Linguagem de programação: PHP, versão 4.3.8;

•

Conteúdo: Conteúdo dos cursos de Introdução e Administração Linux
elaborado por especialistas da equipe;

•

Colaboradores: Um programador em PHP/HTML e um colaborador
experiente em Frontpage. O Frontpage foi utilizado para desenhar as
páginas em HTML, pois a ferramenta propicia uma programação visual e
rápida. O PHP é embutido depois no código HTML.

As páginas

poderiam ser elaboradas com um editor de textos comum (“vi” do Unix
75

A rede na qual o servidor foi conectado já estava estabelecida e em operação, sendo apenas
disponibilizada uma porta 100Base-TX em um roteador Cisco 5509;
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ou o “Bloco de Notas” do Windows). A escolha do Frontpage foi devido
a familiaridade com a ferramenta. Existem muitas ferramentas, sob a
filosofia do Software Livre, que poderiam substituir o Frontpage, como o
Top Page, o Netscape composer e o Mozilla composer, sendo que o
último foi testado e é muito parecido com o Frontpage, podendo
substituí-lo. Esses softwares podem ser obtidos conforme Apêndice A.

5.2.3.1 Funcionalidades do EducaNet

O EducaNet foi testado com as funções básicas de um LMS, por se tratar de
um protótipo para uma pequena aplicação. Com os recursos listados tópico anterior e as
ferramentas livres obtidas (Apêndice A, item 1) foi possível implementar o Servidor de
e-Learning dando suporte as seguintes funcionalidades para o usuário do EducaNet:
•

Conteúdo via Web: disponibilização de conteúdo via Web na Intranet.
Qualquer conteúdo que puder ser visualizado com um browser pode ser
disponibilizado via EducaNet;

•

Chat em tempo real: Um chat para interação do grupo foi implementado.
O chat aplicado ao EducaNet foi o “phpMyChat” (Apêndice A), versão
0.14.5. O phpMyChat é totalmente integrável a outras aplicações, suporta
33 idiomas, inclusive o português-Brasil, utiliza o MySQL ou
PostgreSQL como base de dados e suporta alguns tipos de IRC
[phpMyChat, 2004]. O chat que foi integrado ao EducaNet ainda não
permite a determinação de horário para as sessões, ficando a critério dos
participantes, ou indicada pelo formador o horário das mesmas.
Mecanismos para controlar os horários das sessões ainda não foram
implementados;

•

Fóruns para discussão: um fórum de discussão simples foi criado para
atender os usuários do EducaNet. O fórum foi baseado em exemplo do
livro de Soares [Soares, 2001], programado certamente em PHP e traz as
funcionalidades básicas de um fórum dentro do EducaNet;
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•

Quadro de avisos: foi criado um quadro de aviso simples para que os
formadores coloquem avisos para os alunos. Os formadores possuem
permissão de escrita e leitura, e os alunos apenas de leitura;

•

Links para pesquisa: possibilidade de adicionar, alterar e remover links
para pesquisa em área individual ou compartilhada. O professor e os
alunos podem utilizar esse recurso;

•

Troca de arquivos via http:: Serviço de download de apostilas,
programas, simuladores, etc, por meio de http. É disponibilizado um
repositório com índice para compartilhamento de arquivos entre
professores e alunos;

•

Webmail: o EduaNet fornece automaticamente uma conta de e-Mail para
ser utilizada com o Web no cadastramento do visitante (usuário) como
aluno ou formador. O Webmail é implementado pelo “SquirrelMail”,
versão 1.4.3 que funciona bem com Apache e PHP, com chamada e
interface dentro do EducaNet, permanecendo transparente para o usuário.
O Webmail criado proporciona um e-mail interno ao EducaNet, sua
integração com o e-mail corporativo (Lotus Notes) ainda não foi
possível;

•

Ferramentas para administração e monitoração: o EducaNet propicia ao
administrador suporte a Acesso e permissões de usuários, rotinas de
manutenção e backup e logs de acompanhamento de performance,
disponibilidade e segurança via ferramentas do Sistema Operacional;

•

Ferramentas para inserção e gerenciamento dos cursos: Para o professor
é disponibilizado um roteiro pedagógico para inserção da UA’s, suporte à
apresentação do curso (avisos, listas, organização, etc), acompanhamento
dos alunos (log de atividades no formato texto) e alteração na estrutura
do curso;

•

Acesso à internet por meio de proxy corporativo: através de proxy
corporativo qualquer pesquisa ou link pode ser acessado. O Educanet
automaticamente abre uma nova janela/browser para a URL solicitada;

•

Acesso ao curso por meio de autenticação de usuário em contas do
Sistema Operacional ou NIS: o usuário pode criar seu login exclusivo no
servidor do EducaNet ou compartilhar autenticação por meio de NIS;
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•

Acesso ao sistema com resolução do nome por meio de DNS: DNS local
com o nome de EducaNet;

Os recursos acima citados são disponibilizados e dimensionados pelos
formadores e administradores do Sistema de e-Learning.

5.2.4 Metodologia

A metodologia utilizada foi aplicada de forma a se adaptar às condições e
problemas que foram surgindo no decorrer do projeto. A metodologia pode ser
reinventada a cada etapa do trabalho, não precisando somente de regras, mas de muita
criatividade e imaginação [Silva e Menezes, 2000], portanto o comportamento e os
resultados do estudo de caso podem apresentar resultados influenciados por mudanças
na forma de conduzir o projeto, com o objetivo de corrigir erros ou manter a máxima
fidelidade com a realidade de cada situação.
A escolha de um caso realizado a partir de uma proposta de Servidor de eLearning se adequava perfeitamente ao objeto de estudo neste trabalho: a construção de
Servidores de e-Learning a partir de Softwares Livres. As condições também
colaboraram com o caso, ou seja, a falta de recursos impulsionou uma busca por
alternativas, e a necessidade do treinamento em serviço estimulou a aplicação de cursos
por meio do e-Learning.
A próxima etapa foi analisar o Servidor de e-Learning na aplicação das duas
edições do curso de “Introdução a Sistemas Operacionais Linux”, e os resultados
obtidos com o público alvo. A análise foi realizada com a fundamentação teórica até
aqui explanada, e nos seguintes instrumentos de pesquisa:
•

Análise do comportamento do Servidor/Sistema: características de
estabilidade, comportamento, disponibilidade, performance, manutenção,
administração e segurança;

•

Análise documental: procedimentos documentados de instalação e
implementação do Servidor, projeto do Sistema de e-Learning EducaNet,
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documentação do TelEduc, documentação dos Softwares Livres
utilizados;
•

Análise da metodologia pedagógica e dos resultados pedagógicos:
Desde o projeto pedagógico dos Sistemas de e-Learning até a
metodologia de aplicação dos cursos;

•

Pesquisa

e

observação

dos

cursos

aplicados:

Pesquisa

de

aproveitamento no curso presencial seqüente ao Curso realizado com o
EducaNet e o Teleduc;
•

Comparação de resultados: Análise dos resultados individualizados de
cada Sistema de e-Learning, e uma breve comparação entre ambos;

A análise documental e observação do Servidor de e-Learning na aplicação dos
cursos, guardadas as devidas proporções, foi suficiente para tabular os dados obtidos em
resultados conclusivos como será apresentado mais adiante.

5.2.4.1 Implementação do Servidor de e-Learning

Foram necessários dois dias para a implementação do Servidor de e-Learning
com a plataforma LAMP básica, ou seja, sem os Sistemas de e-Learning, com os
recursos listados no tópico 5.2.3. Assim que o Servidor com a plataforma LAMP básica
entrou em funcionamento, foi colocada uma página básica em HTML com alguns links
sobre Linux e Redes de Computadores, conforme apresentado na figura 42, que serviu
como ferramenta de pesquisa até a instalação ou desenvolvimento de um Sistema de eLearning.
O começo do desenvolvimento de um Sistema inicial de e-Learning ocupou
aproximadamente dois meses de programação em PHP e HTML e preparação das
páginas, com 2 a 3 horas diárias de 2 programadores. O sistema inicial possuía funções
básicas de autenticação e segurança para os alunos (figura 43), chat, fórum, links para a
Internet, conteúdo em texto, imagem, vídeo ou áudio e verificações em forma de testes.
A figura do administrador e formadores não havia neste sistema, sendo que os próprios
programadores faziam esse papel. A metodologia pedagógica e a didática eram
transportadas do ensino presencial para o sistema, sem as devidas adaptações.
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Figura 42 - Página informativa do Servidor com a plataforma LAMP básica durante a
implementação [Fonte: própria].

Esse sistema não chegou a ser aplicado com uma turma definida, ou seja, o
sistema era disponibilizado e os alunos cadastrados consultavam o material e faziam o
curso sem orientação. Os resultados não foram os melhores, apenas os mais
determinados realizavam o curso por completo. Estava claro que o curso necessitava de
uma metodologia, didática, regras, novos recursos e acompanhamento, e que deveria ser
feito um projeto e adotada uma metodologia para sua reconstrução.
Com os trabalhos do presente projeto e a metodologia pedagógica e de
desenvolvimento aplicadas neste, foi possível o desenvolvimento de um protótipo de um
Sistema de e-Learning. Com a pesquisa e aplicação da metodologia construtivista e
andragógica aplicadas ao sistema, e também observando as técnicas de construção de
um sistema EDMC, melhorou-se muito a parte didática do sistema.
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Figura 43 - Página de "login" da primeira versão do Sistema de e-Learning
[Fonte: própria-EducaNet 1.0].

O esquema de tarefas de 2 horas, divididas em UA’s (Unidades de Aprendizado)
deixou o curso mais dinâmico e organizado. As UA’s sendo colocadas na forma
construtivista, seguidas de atividades, melhoraram o interesse do aluno no curso,
conseqüentemente tornando-o mais eficiente.
As Bases tecnológicas do presente trabalho permitiram uma documentação e
otimização no desenvolvimento do protótipo do Sistema de e-Learning, ou seja, uma
nova versão do primeiro sistema. O protótipo agregou as funções de formador e
administrador com novos recursos descritos nos capítulos anteriores, melhorou a
performance do sistema com novas versões atualizadas do Linux, Apache e PHP,
melhorou a segurança e deu mais autonomia ao sistema. A utilização do MySQL foi
intensificada, organizando a base de dados do Sistema de e-Learning
Este protótipo foi batizado de EducaNet (figura 44), e atualmente ainda passa
por ajustes devido ao seu caráter experimental. Foi realizada uma edição do curso de
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“Introdução ao Sistema Operacional Linux” com este Sistema para a pesquisa do
presente Estudo de Caso.

Figura 44 - Página inicial do protótipo do EducaNet [Fonte: própria – EducaNet 1.1].

O próximo passo da pesquisa era implementar uma edição do curso com o
TelEduc.

5.2.4.2 Implementação do TelEduc

A segunda edição do curso foi realizada com o TelEduc, Software Livre
desenvolvido pelo NIED – Unicamp. A implementação do TelEduc sobre a plataforma
LAMP básica do Servidor de e-Learning é relativamente fácil, exigindo apenas alguns
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cuidados de configuração, conforme arquivo “Leiame.txt” disponível no site (Apêndice
A) e arquivos de configuração (Apêndice B). Para o Teleduc entrar em produção foi
necessário sua instalação, configuração de ambiente, aprender suas funcionalidades
através de alguns manuais disponibilizados pelo NIED e inserir o conteúdo. Os manuais
oferecidos pelos desenvolvedores não são tão completos e esclarecedores quanto os de
outros Sistemas. Esses manuais são complementados por alguns fóruns e FAQS entre
usuários. Mas a escassez de manuais, documentação e instruções é compensada pela
facilidade de uso do sistema, não demorando para o conteúdo básico do curso de
“Introdução ao Sistema Operacional Linux” estar disponível pelo TelEduc, faltando
apenas organizar e elaborar outras atividades como chats, fóruns, murais, etc.
Para a implementação do TelEduc e do EducaNet no mesmo servidor foi
utilizado o recurso de hosts virtuais no Apache. O endereço 172.19.9.15 foi para o
TelEduc, e o 172.19.9.42, para o EducaNet, ambos na porta 80. Os e-mails para os
usuários foram implementados através do SquirrelMail, um WebMail que pôde ser
utilizado no mesmo Servidor que o TelEduc e o EducaNet, futuramente os planos são
para integrar ao Servidor de e-mail corporativo.
O Servidor de e-Learning, também apelidado de “Servidor EducaNet” (figura
45), estava pronto para a segunda edição do curso de “Introdução ao Sistema
Operacional Linux” por meio do Sistema de e-Learning TelEduc.
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Figura 45 - Página inicial do TelEduc instalado no Servidor de e-Learning [TelEduc,
2003].

Após a implementação do Sistema de e-Learning, passa-se ao relato de aplicação
das duas edições do curso. A primeira com o EducaNet e a segunda com o TelEduc
(Figura 46).
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Figura 46 - Página de configuração do Curso de "Introdução ao Sistema Operacional Linux"
no TelEduc [TelEduc, 2003].

5.2.5 A aplicação do Curso

A aplicação do curso de “Introdução ao Sistema Operacional Linux” por
meio do Servidor de e-Learning se iniciou pela edição utilizando o protótipo EducaNet
e logo após com o TelEduc. O primeiro passo para se disponibilizar o curso era inserir o
conteúdo, configurar regras, parâmetros e datas do curso, depois abrir as inscrições e
cadastramentos, iniciar e acompanhar o curso, finalizar e avaliar os resultados. Ambos
os sistemas possuíam telas de apresentação do curso, com descrição e datas (figura 47).
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Figura 47 - Página de configuração do curso de "Introdução ao Sistema Operacional
Linux" no EducaNet [Fonte: própria – EducaNet 1.1].

5.2.5.1 A aplicação do Curso com o protótipo de Sistema de e-Learning EducaNet

O protótipo EducaNet durante o processo de preparação do curso
(configuração, inserção de conteúdo e definição de atividades), aplicação do curso
(disponibilização de conteúdo e atividades, chats, fóruns, e-mail, etc) e finalização (
avaliação de resultados e relatórios) apresentou alguns problemas de configuração,
programação e lógica. Os problemas foram contornáveis, mas mostraram um agravante
de um sistema novo: os testes devem ser realizados antes da produção, e a maturidade
do Software exige tempo e exige um custo em recursos humanos.
A ferramenta de inserção de conteúdo no EducaNet é simples e baseada na UA
(Unidade de Aprendizado). A ferramenta disponibiliza uma página para cada “tarefa”,
conforme capítulo 2, que deve totalizar no máximo duas horas por tarefa. A página da
tarefa é formada por um número máximo de 6 UA’s, conforme figura 48, devido ao fato
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de que uma UA com tempo menor que vinte minutos não foi considerada produtiva.
Depois de formada a tarefa, ela pode ser escalada, ou “schedulada”, no respectivo curso.

Figura 48 - Página de configuração de tarefa do EducaNet, subdividida em UA's
[Fonte: própria – EducaNet 1.1].

Depois de inserido o conteúdo o curso é disponibilizado, passando a figurar
nos cursos com inscrições abertas. Dois tipos de usuário podem realizar a inscrição: o
aluno e o visitante. O visitante pode navegar até a página de cursos oferecidos para
selecionar o curso desejado, a partir desse momento é aberta a página para
cadastramento do visitante (figura 49), transformando-o em aluno.
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Figura 49 - Página de cadastramento do visitante [Fonte: própria – EducaNet 1.1].

Realizado o cadastramento, o visitante torna-se um aluno apto a freqüentar o
curso, respeitando a organização, horário e seqüência das tarefas. Caso o aluno já tenha
freqüentado outro curso, não é necessário o cadastramento. No EducaNet o curso é
organizado em forma de tarefas de 2 horas, compostas de UA’s . As tarefas podem ter
uma ou mais UA’s com chats, leituras, fóruns, avaliações, pesquisas, etc, de acordo com
o tempo estipulado. O aluno ao entrar para freqüentar o curso se depara com todas as
tarefas, conforme figura 50, realizando-as em seqüência.
O aluno é acompanhado pelo professor durante o curso e encerra-o após a
última tarefa. O formador pode escolher dentro da UA o recurso que quer utilizar (chat,
texto, fórum, pesquisa, etc), podendo dentro da mesma tarefa ter várias UA’s, cada uma
com um recurso.
Da mesma forma que o visitante pode se cadastrar como aluno, ele também
pode propor um curso, cadastrando-se como formador. No caso do curso do referido
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curso, os formadores eram os próprios desenvolvedores e implementadores do Sistema
de e-Learning EducaNet.

Figura 50 - Sequência de tarefas do Curso de "Introdução ao Sistema Operacional Linux"
no EducaNet [Fonte: própria – EducaNet 1.1].

A primeira edição do curso de “Introdução ao Sistema Operacional Linux”
ocorreu com 7 participantes, sem maiores problemas devido a simplicidade na
participação do curso, ou seja, o aluno deveria simplesmente seguir a seqüência de
tarefas, realizando as UA’s a medida que apareciam.
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5.2.5.2 A aplicação do Curso com o TelEduc

A aplicação do curso com o TelEduc se mostrou mais prática e fácil. Houve
necessidade de um pequeno ajuste relativo ao e-mail, utilizando-se o kmail (figura 51)
para o ambiente Linux ou o Webmail SquirrelMail para o ambiente Windows e Linux,
acessando via navegadores. Os e-mails eram necessários para enviar senha e endereço
de acesso para o Servidor de e-Learning.

Figura 51 - e-mail relativo a inscrição aceita de um curso disponibilizado no TelEduc
[Fonte: própria – Kmail].

Para escolher o curso o aluno visita uma página “Cursos com inscrições
abertas”, figura 52, e caso não seja aluno, cadastra-se no momento da inscrição para o
curso.
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O curso é colocado na lista de “cursos oferecidos” no momento que entra no
período de inscrição e após o formador inserir o conteúdo. O formador insere o
conteúdo através de uma interface semelhante a do aluno, podendo inclusive contar com
a possibilidade de simular um aluno (visão do aluno, conforme figura 53). Os recursos
no TelEduc são vários, conforme descritos no capítulo 3, e podem ser escolhidos e
escalados de acordo com a necessidade na interface de criação de cursos.

Figura 52 - Página com "cursos oferecidos" para que o aluno escolha e inscreva-se
[TelEduc, 2003].
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Figura 53 - Interface de criação de curso do TelEduc [TelEduc, 2003].

Dentro do período do período de inscrição e uma vez concluída a criação do
curso o aluno pode se inscrever no curso para freqüentá-lo de acordo como período de
aplicação. O TelEduc dispões de uma interface, apresentado na figura 54, completa e
simples para a inscrição dos alunos nos cursos abertos.
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Figura 54 - Interface de inscrição do aluno para o curso de "Introdução ao Sistema
Operacional Linux" [TelEduc, 2003].

Após o cadastro do aluno, o administrador deve aceitar a respectiva inscrição
(figura 55). A relação de alunos para aceitação do administrador fica pendente até que
ele despache a inscrição.
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Figura 55 - Formulário de inscrição do aluno no curso [TelEduc, 2003].

Após o aceite do formador, o aluno recebe um e-mail com a URL que deve
acessar e uma senha, que pode ser alterada posteriormente. A seqüência de realização de
curso no TelEduc funciona por meio de uma agenda (figura 56), na qual o formador
deixa em ordem cronológica todas as atividades que serão realizadas no curso. O
TelEduc deixa o formador bastante a vontade para estruturar o curso com as atividades e
recursos que desejar, não impondo nenhuma metodologia didática ou pedagógica rígida.
A vantagem é que o formador pode direcionar o curso de acordo com suas necessidades
mas, por outro lado, um formador inexperiente pode deixar um curso sem um sentido
didático.
A edição do curso com o TelEduc contou com 7 participantes e não houve contratempos
na sua aplicação. Houve necessidade de alguma prospecção no sistema, pois os Manuais
existentes não são suficientes para operar e administrar o TelEduc com eficiência. Para
os alunos foram explicados o funcionamento básico do sistema e algumas orientações
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no decorrer do curso. É bastante visível a estabilidade e funcionalidade do TelEduc
frente ao Educanet, certamente devido a maturidade do primeiro sistema.

Figura 56 - Página de uma atividade programada na agenda do TelEduc [TelEduc, 2003].

5.2.6 O Conteúdo SCORM

Considerando, que ambos os Sistemas testados no Estudo de Caso apresentado,
não suportam o padrão SCORM, devido ao fato de ser um padrão muito recente, foram
realizados alguns testes com o Servidor de e-Learning e o Sistema de e-Learning, o
protótipo EducaNet, com conteúdo gerado neste padrão. Não foram realizadas
adaptações para suportar Objetos Compartilháveis de Conteúdo (SCO) do padrão de
Metadados do SCORM, apenas links para verificar a possibilidade de disponibilizar os
Objetos de Aprendizagem de forma estática.
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As ferramentas utilizadas foram o “Macromedia eLearning Suite”, composto do
AuthorWare 7.01, DreamWeaver 6.0 e o Flash 6.0. Todas as ferramentas do “eLearning
Suite” aplicadas são versão “trial”, obtidas junto ao site da Macromedia (Apêndice A,
item 2). O “eLearning Suite” é um conjunto de ferramentas completo para criação,
desenvolvimento e manutenção de conteúdo para aprendizagem eletrônica, possuindo
“templates” para criação de cursos, apresentações, seqüências didáticas com animação,
conteúdo interativo, testes, avaliações e outros conteúdos e mídias utilizados em
treinamento. O AuthorWare é a principal ferramenta de autoria e permite a criação de
variadas mídia para treinamentos, Web, CD/DVD, etc, possuindo compatibilidade com
LMS no padrão SCORM/AICC, ou seja, conteúdo padronizado nestas especificações, e
outras ferramentas de autoria, como por exemplo, o MS-Office, podendo importar
conteúdo desta Suíte.O DreamWeaver é utilizado para criar as páginas e sites quando o
conteúdo é direcionado a Web, integrando as ferramentas AuthorWare e Flash, e por
último o Flash, utilizado para animações, mídias interativas, imagens e vídeos.
O conteúdo foi desenvolvido utilizando um “template” e direcionado para um
novo curso de “Introdução aos Protocolos TCP/IP” (figura 57), previsto para dar
continuidade ao treinamento. O conteúdo foi criado segundo a metodologia seguida no
modelo do AuthorWare, gerando conteúdo de aprendizado no padrão SCORM, sendo
apenas gravado no Servidor de e-Learning, utilizando-o como Servidor de Arquivos,
usando somente links para disponibilizar o conteúdo. Não foi utilizado o Bando de
Dados como repositório, o Modelo de Agregação de Conteúdo, o Sequenciamento e
Navegação e o Ambiente de Execução, apenas utilizado o conteúdo gerado.
Dessa forma testou-se a disponibilização do conteúdo padrão SCORM, gerado
por uma ferramenta de autoria, através de uma página inserida no Sistema e-Leaning,
por meio do Servidor de e-Learning. O próximo passo seria realizar as primeiras
adaptações para que o Sistema de e-Learning possa importar diretamente da ferramenta
de autoria o conteúdo, utilizando o SCO e os arquivos de Metadados. O assunto é
sugerido como trabalho futuro no capítulo 6.
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Figura 57 - Página inicial do curso gerado via ferramenta de autoria no padrão SCORM [fonte:
própria].

5.3 Os Resultados

Os resultados e conclusões da utilização do Servidor de e-Learning com o
EducaNet e o TelEduc podem ser divididos em vários segmentos, e cada um deles
depende de um estudo em profundidade, ou seja, cada parte ou segmento que compõe o
Servidor pode ser analisado separadamente. A principal proposta do trabalho é o
conjunto do Servidor de e-Learning, portanto devem ser analisadas sua performance e
operação, chegando-se a um consenso de viabilidade da proposta. Os Sistemas de eLearning devem ser analisados separadamente para se fundamentar uma conclusão
apresentada no capítulo 6. A contribuição da proposta é importantíssima, ou seja,
proporcionar uma ferramenta de treinamento e aperfeiçoamento profissional dentro da
corporação, melhorando a qualidade técnica dos funcionários e serviços e
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proporcionando uma oportunidade de aprendizado que é, sem dúvida, o resultado mais
gratificante.
A disponibilidade e estabilidade do Servidor foram ótimas, consideradas
satisfatórias, apesar de algumas falhas do hardware, devido a alguns componentes deste
estarem próximos do término da sua vida útil. Nos testes em laboratório, o servidor com
a plataforma LAMP básica se mostrou bastante robusto e estável, sem panes ou
necessidade de reiniciar por aproximadamente cinco meses. Dentro da configuração
recomendada no capítulo 4, o Servidor de e-Learning possui um tempo de resposta
adequado, ficando na casa de milésimos de segundo, mesmo em horários de “pico”.
Esta performance se deve aos cuidados de configuração como interface Fasth Ethernet,
controladoras SCSI, Switches como centralizadores de rede, performance do Apache,
etc.
O aproveitamento foi um ponto alto na aplicação das duas edições do curso. Os
alunos que fizeram o curso tiveram um aproveitamento no curso presencial cerca de 20
% melhor segundo resultados dos exercícios. Os próprios alunos consideraram uma
melhora de aproveitamento no curso presencial. Os resultados mostraram uma
disposição de buscar o conhecimento, e se preparar para situações que exijam uma
qualificação técnica, melhor do que o esperado.

5.3.1 Considerações sobre o EducaNet

O desenvolvimento e implementação de um protótipo de um Sistema de eLearning, ou LMS, mostrou que a tarefa é bastante trabalhosa. O EducaNet, nas duas
edições do curso de Introdução a Sistemas Operacionais Linux, se mostrou um pouco
instável, requerendo várias intervenções e correções durante a execução das atividades.
O Sistema ainda não está maduro na sua versão 1.1, e várias correções foram realizadas
para a versão 1.2, inclusive algumas objetivando iniciar compatibilidade com o
conteúdo SCORM.
A opção de se desenvolver um Sistema de e-Learning próprio é bastante
específica e deve estar fundamenta em uma condição ou situação que realmente exija
características particulares. Vários LMS são oferecidos gratuitamente, sob os termos da
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GNU/GPL (Apêndice A, item 4), e caso não satisfaçam podem ainda ser modificado e
adaptados às necessidades do usuário.
Projetos maiores para grandes corporações ou sociais podem justificar o
desenvolvimento de um Sistema, pois propiciam o controle do Software e criam uma
estrutura de desenvolvimento e manutenção, com uma comunidade de uso.

5.3.2 Considerações sobre o TelEduc

O TelEduc se mostrou um LMS estável e produtivo, embora sua estrutura já
indica uma certa distância com as tendências de mercado. Sua codificação em PHP,
apesar de robusta e prática, se mostra incapaz de transformá-lo em um produto
compatível com os padrões de Objetos de Aprendizagem e Metadados adotados
mercado. Apesar de ser um produto muito funcional, o TelEduc deve passar por uma
reestruturação, sendo recodificado em Java e buscando padrões de conteúdo.
A instalação, administração e participação de cursos no TelEduc se mostraram
muitos simples e eficientes, sendo uma ótima opção entre os Softwares Livres de
gerenciamento de aprendizado atualmente disponíveis.
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CAPÍTULO 6

6 Conclusão

O presente trabalho, um projeto de integração da informática aplicada à Educação a
Distância, mostra que a tarefa de propor uma arquitetura exige um grande esforço na
aplicação das tecnologias e metodologias utilizadas. As atuais tendências na elaboração
deste tipo de solução concluem que a presente proposta segue em acordo com projetos
em desenvolvimento, tornando-a uma contribuição prática e viável.

6.1 Considerações finais

Atualmente a sociedade busca novos métodos e meios para que o trabalho e a
educação tenham uma crescente inter-relação, direcionando esta pretensa relação
harmoniosa para um novo conceito, uma educação continuada e profissional. A
Educação a Distância responde a estes anseios com inovações tecnológicas e uma
proximidade maior de Metodologias pedagógicas e didáticas modernas, além de um
reuso ilimitado de conteúdo quando este é padronizado e compartilhado.
A prospecção realizada pela presente proposta é um trabalho de integração na
área de Educação a Distância aplicando recursos tecnológicos atuais e de baixo custo,
uma metodologia pedagógica direcionada ao aprendizado eletrônico e um padrão de
conteúdo mundialmente aceito. A intenção de um Servidor de e-Learning para
treinamento corporativo requer várias especialidades da área de educação e de
informática, ou seja, o projeto do Servidor é desenvolvido sobre uma base
multidisciplinar, realizada com um trabalho de aplicação mútua de conhecimento e
experiência da educação na informática, e vice-versa. Os primeiros resultados obtidos
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com o projeto mostram que este tipo de integração, ou o trabalho de um integrador,
revela o poder de uma tecnologia ou conhecimento unido para resolver um problema ou
melhorar a solução existente.
O trabalho de integração com a proposta de Servidores de e-Learning propiciou
uma solução prática, funcional e eficiente, que se mostrou viável financeira e
operacionalmente. Obviamente que todos os fatores que podem envolver um programa
de treinamento corporativo não foram abordados no trabalho, mas dentro do universo
técnico, de concepção do projeto e funcional, os objetivos foram senão atingidos,
plenamente conhecidos e registrados. A reação de usuários e administradores
envolvidos com os testes da solução foi satisfatória, e iniciou-se uma cultura da
realidade de um treinamento presente dentro do ambiente de trabalho, da busca pelo
conhecimento e aperfeiçoamento, um comportamento construtivista escondido e não
intencional, melhorando a formação de recursos humanos apenas com iniciativa,
criatividade e pesquisa. Um Servidor de e-Learning, que não custou absolutamente
nada, a não ser uma máquina preste a ficar obsoleta e a boa vontade dos detentores de
conhecimento, redirecionou hábitos e a forma de estudo, proporcionando economia de
recursos, otimização operacional e racionalização do tempo.
Os resultados obtidos com um Servidor eficiente, estável, robusto e com um
baixo custo, animaram e incentivaram uma série de outros projetos. Servidores,
estações, gateways, hardwares dedicados, terminais, roteadores, IDS, etc são algumas
das idéias para aproveitar o poder e estabilidade do Software Livre a um custo
convidativo. A confiabilidade e eficiência comprovada dos Softwares Livres
disponibilizados, especialmente os componentes da plataforma LAMP, abre um leque
de opções para emprego dessas soluções, inclusive para atividades críticas.
A construção de um Servidor de e-Learning é um trabalho gratificante quando
os resultados são aceitáveis, e conhecidos como neste projeto, no qual utilizou-se dois
Sistemas de e-Learning sobre um mesmo tipo de Plataforma (LAMP): o TelEduc e o
EducaNet.

O

esforço

aplicado

na

conceituação,

projeto,

desenvolvimento,

implementação, configuração e administração do Servidor de e-Learning foi distribuído
de acordo com a escolha do Sistema de e-Learning que estava sendo utilizada:
•

O Sistema de e-Learning desenvolvido (EducaNet): A opção de um
Sistema de e-Learning projetado, desenvolvido e implementado pela
própria empresa ou Instituição acadêmica é uma opção trabalhosa e
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que envolve uma maior aplicação de recursos. As considerações para
esta escolha devem-se voltar para a necessidade da empresa em
personalizar um Sistema de e-Learning para sua realidade ou
condições que exijam aplicações especiais, como segurança, recursos
sofisticados de transmissão de conteúdo, interligação de pontos
distantes de forma eficiente e segura, ambientes de produção, etc.
Embora a alocação de recursos humanos para o desenvolvimento não
seja problemática76, e que os custos com Software sejam mínimos,
existe todo um processo de engenharia de software, inclusive descrito
neste trabalho, que deve ser considerado na opção de se desenvolver
um Sistema de e-Learning. A recomendação de desenvolvimento de
um Sistema próprio é indicada para grandes corporações que desejam
uma solução personalizada e adequada ao seu ambiente, condições e
necessidades. O EducaNet se mostrou uma experiência proveitosa, e
talvez uma promessa de um Sistema de e-Learning sob os termos de
Software Livre. A busca de atualização do EducaNet para uma
linguagem de melhor performance e mais robusta como a linguagem
Java,

e a compatibilidade com a padronização SCORM é uma

promessa de trabalho futuro. A construção e implementação desse
sistema exigiram uma racionalização de recursos realmente
necessários e adequados ao ambiente, otimizando em parte o trabalho
de desenvolvimento e poupando esforços em funcionalidades e
recursos desnecessários, mas ainda assim o montante aplicado em
desenvolvimento, manutenção e testes é considerável e deve ser
comparado à opção de se adotar um Sistema de e-Learning na forma
de Software Livre. As primeiras linhas de código do EducaNet
nasceram em 2003, e atualmente, na versão 1.2, está sendo testado
conteúdo gerado no padrão SCORM para se tentar as primeiras
adaptações para esta especificação, objetivando reusabilidade de
conteúdo e interoperabilidade, conseqüentemente, se uma Instituição
tencionasse desenvolver um Sistema de e-Learning deveria

76

Considera-se recursos humanos para as ferramentas propostas no trabalho, ou seja, a plataforma
LAMP. Profissionais para os Softwares da plataforma LAMP constituem uma boa parte da oferta de
serviços de desenvolvimento e suporte técnico, não representando um problema para o gerente do projeto.
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considerar, além das Bases Tecnológica e Pedagógicas, os padrões de
conteúdo;
•

O Sistema de e-Learning TelEduc: O TelEduc apresentou ótimos
resultados. A implementação e aplicação do Servidor de e-Learning
com o TelEduc foi rápida e fácil, apesar da escassa documentação
oferecida pelo produto. As estabilidade e robustez do Servidor de eLearning executando o TelEduc são notáveis, não exigindo uma
manutenção

de

sistema

e

garantindo

ótimos

índices

de

disponibilidade. Entre a montagem do hardware do servidor e o início
de inserção de conteúdo são algumas horas e pouco esforço do
administrador de redes/servidores. O TelEduc é muito utilizado por
empresas e universidades no Brasil e no exterior, trata-se de um
produto testado e estável, com uma regular manutenção e atualização
com novas versões. Fóruns garantem uma informal fonte de pesquisa
e suporte técnico gratuito, embora o NIED – Unicamp ofereça
serviços remunerados de suporte técnico por contrato para aqueles
usuários que desejam uma garantia de assistência técnica do produto.
Boa parte dos usuários do TelEduc utilizam o produto sem nenhum
suporte, utilizando profissionais próprios com conhecimento na
plataforma LAMP e que estudaram o TelEduc. O TelEduc é utilizado
por pequenas empresas e também pelas grandes, ou seja, o custo do
produto (custo zero) não é o único fator determinante da escolha e
sim a qualidade e eficiência do sistema. Certamente pequenas
empresas devem recorrer ao TelEduc como ferramenta de
treinamento, pois a solução completa do Servidor de e-Learning não
custa absolutamente nada em termos de licença dos produtos e
oferece

um

excelente

produto

para

e-Learning.

A

pouca

documentação do TelEduc pode ser compensada por um estudo e
laboratório com o produto, que se revela bastante amigável e fácil de
participar, operar e administrar. O TelEduc ainda não é compatível
com a padronização SCORM, o que lhe dá um futuro breve caso não
busque esse padrão. As últimas notícias são que os desenvolvedores
(estudantes, professores e pesquisadores do NIED) estudam sua
adequação ao padrão SCORM e o porte do Sistema para a linguagem
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Java. Essas providências com certeza garantirá ao TelEduc mais
alguns anos de sucesso, principalmente entre os pequenos usuários,
pois alguns projetos inovadores estão apresentando novos horizontes
para o aprendizado eletrônico, como é o caso do TIDIA, que será
comentado no item 6.3.

Uma arquitetura adequada para uma solução de aprendizado eletrônico é um
assunto muito recente na Informática ou Pedagogia, e com certeza necessita de mais
resultados, contribuições e pesquisa. Atualmente a melhor forma de se mensurar o
sucesso de uma solução, sistema ou conteúdo de e-Learning é analisar os resultados na
qualidade, compartilhamento, disponibilidade, flexibilidade, aceitação e acessibilidade.
Todo o trabalho apresentado se encerra em alguns fatos relevantes: na
viabilidade de um projeto de e-Learning com Software Livre e na necessidade do eLearning nas corporações. A proposta colocada prova a viabilidade do projeto,
objetivando a qualidade pedagógica, de conteúdo e funcional do Sistema. O e-Learning
é uma realidade e está presente na atualidade com uma função bem clara: complementar
o ensino em sala de aula, e não substituí-lo como pensam alguns. A “era do
aprendizado”, como prega Soeltl, é fruto de um ambiente competitivo em que se vive,
que compele os indivíduos a aprender permanentemente, exigindo que os profissionais
ampliem suas competências individuais, não deixando de ser especialistas nem
tornando-se apenas generalistas [Soeltl, 2004]. Uma ferramenta e-Learning no
ambiente, oferecendo oportunidade de treinamento, pode mudar a postura dos
profissionais com relação ao treinamento para uma atitude pró-ativa em um processo
contínuo de aprimoramento.

6.2 Trabalhos Futuros

As possibilidades proporcionadas pela pesquisa em educação, pedagogia,
didática, metodologia, planejamento, plataformas Web, Servidores, administração de
redes, engenharia de software, Sistemas e-Learning, programação, TelEduc, etc,
resultaram em várias idéias, projetos e perspectivas, dependendo mais de
disponibilidade de tempo do que meios para fazê-lo. Os recursos para a concretização
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de várias idéias são variados e ofertados de forma livre, podendo-se utilizá-los e
modificá-los de acordo com as necessidades e criatividade. A proposta apresentada
neste trabalho é apenas mais um caminho e contribuição em um assunto multidisciplinar
muito recente: o Aprendizado Eletrônico. Uma conclusão clara é que existe muito
trabalho a se fazer nesta área, a fim de democratizar o ensino, promover a pesquisa e
desenvolvimento, melhorando a educação no País. Alguns trabalhos se apresentam com
mais urgência e evidência, e são relacionados logo abaixo como sugestão de pesquisa e
aperfeiçoamento:
•

Adaptar completamente o Educanet para o padrão SCORM: A
utilização dos Objetos de Aprendizagem e a estrutura de Metadados é
uma necessidade para o sucesso e a sobrevivência de um LMS. O
padrão SCORM, um consenso dos principais padrões (IMS, IEEE,
AICC, ARIADNE) deve ser aplicado para se adequar ao mercado e
contribuir para a aceitação e popularização de um padrão;

•

Utilizar um serviço de diretórios para organizar os Objetos de
Aprendizagem: criar uma base utilizando o serviço de diretórios
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), conforme a
especificação SCORM de SCO’s. Isso permitiria a navegação,
consulta,

utilização,

acesso

e

compartilhamento

de

objetos

educacionais em uma rede corporativa. Os principais sistemas
Operacionais suportam o LDAP;
•

Personalizar o TelEduc para situações especiais: Considerando-se
que o TelEduc é um Software Livre, sob a licença GNU/GPL, podese modificar seu código fonte para adaptá-lo as necessidades e
condições especiais, personalizando-o a qualquer empresa ou
instituição acadêmica que desejar. Essa solução seria intermediária
entre o EducaNet e o TelEduc, fazendo uso das propriedades do
Software Livre;

•

Implementação de Cursos Interativos: baseando-se em um modelo
de descrição de cursos e utilizando o conceito de módulos
conceituais, aplica-se a atomicidade dos Objetos de Aprendizagem
para se criar cursos com seqüências paralelas de conceitos, desde que
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exista a independência destes [MARGI, 2004]. Permite ao usuário
interatividade na execução do curso e flexibilidade no estudo das
tarefas;
•

Implementação

de

um

Servidor

de

e-Learning

móvel:

É

perfeitamente possível implementar a solução descrita no presente
trabalho em um notebook ou computador portátil, proporcionando
uma mobilidade para oferecer cursos dentro de uma Intranet que não
esteja ligada à Internet, ou que não possua condições para receber um
curso e-Learning remoto. O notebook disponibilizaria o Sistema de eLearning na rede local e a página seria solicitada pelo endereço IP. A
utilização de Wireless (802.11) torna a solução mais interessante;
•

Uma ferramenta de autoria livre: Um projeto bastante útil na área do
Aprendizado Eletrônico seria a disponibilização de uma ferramenta
livre de autoria, como alternativa às ferramentas proprietárias. Os
testes com conteúdo SCORM na presente proposta foram gerados
pelo “Macromedia Learning Suíte” (Apêndice A), a partir de uma
versão “trial”, por não estar disponível uma ferramenta totalmente
livre e compatível com o padrão SCORM;

•

Uma ferramenta de avaliação formativa livre: Uma situação ideal
para Sistema de e-Learning seria uma ferramenta para uma avaliação
formativa, ou seja, uma ferramenta que acompanha e registra
automaticamente o desempenho, aproveitamento e participação do
aluno. Essa ferramenta livraria o formador da sobrecarga de uma
avaliação formal em cursos de apoio e assuntos não tão críticos, ou
auxiliando com o histórico e aproveitamento do aluno. Essa
ferramenta deveria estar em conformidade com o SCORM, adotando
o padrão IMS Learner Information Packing Specification, para uma
possível aplicação em qualquer LMS.
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6.3 Futuro da Proposta e perspectivas do e-Learning

Os padrões para o e-Learning ainda são novos, apesar de haver um consenso no
SCORM, estamos vivendo a infância do “Aprendizado Eletrônico”. As tendências não
são estranhas às propostas do presente trabalho, ou seja, vários LMS e projetos de eLearning foram pesquisados e nortearam as linhas deste projeto. Verificou-se uma forte
tendência no uso de Software Livre no mercado, uma preocupação com a Metodologia
Pedagógica adequada para um Sistema de e-Learning e a necessidade de se adotar um
padrão de conteúdo. Dessa forma o projeto procurou direcionar, na medida do possível,
as propostas em sintonia com as tendências observadas para um resultado realmente
prático, e com características de uma verdadeira contribuição.
Foram vários projetos observados para buscar tendências no e-Learning, dentre
eles um se destacou. Um novo programa de aprendizado eletrônico está sendo
desenvolvido pela Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), se
trata do projeto TIDIA-Ae (Tecnologia da Informação no Desenvolvimento da Internet
Avançada – Aprendizado Eletrônico). O TIDIA-Ae é uma ramificação do projeto
TIDIA77, e tem por objetivo a pesquisa e o desenvolvimento na área de tecnologia da
informação voltada para especificação, projeto e implementação de ferramentas
aplicáveis à área de Educação a Distância, desenvolvendo soluções flexíveis e de grande
impacto social, com um baixo custo, utilizando plataformas livres [TIDIA, 2005].
Observa-se uma preocupação na utilização do Software Livre, isto é, a principal
aplicação do projeto é dar suporte à EAD via Software Livre, em termos teóricometodológicos quanto tecnológicos. O TIDIA-Ae, semelhante ao presente trabalho,
prevê o desenvolvimento de uma Ambiente de Aprendizado Eletrônico, obviamente
mais abrangente e funcional, mas também fundamentado em uma arquitetura baseada
em componentes, facilitando o reuso, adaptação e integração de novas funcionalidades
[TIDIA,2005], compatíveis com a padronização SCORM. O TIDIA-Ae propõe a
adoção de padrões SCORM, como o LOM do IEEE para padrão de metadados, o “IMS
77

TIDIA: O TIDIA é um programa criado pela FAPESP em 2002, para financiar P&D nas áreas de
comunicação óptica e conteúdos para redes avançadas, direcionando o trabalho de pesquisadores para
estas áreas e dando ênfase a formação de recursos humanos. O TIDIA conta com a participação de
Instituições acadêmicas renomadas como USP, Unicamp, ITA, UFSCAR, UNIFESP, PUC, Ipen, entre
outras.
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Content Packaging” para empacotamento de conteúdo, o “IMS Digital Repositories”
para os repositórios de Objetos de Aprendizagem, “IMS Simple Sequencing” para
sequenciamento e ordenação dos Objetos de Aprendizagem e o padrão “SCORMRTE”78 para o ambiente de execução. O TIDIA-Ae prevê um projeto cooperativo de
Ensino a Distância, tendo como premissa a disponibilidade de uma rede de alto
desempenho (Internet Avançada), portanto a adoção de bases tecnológicas,
metodológicas e de padrão de conteúdo são importantes para o desenvolvimento dos
trabalhos, sendo definidas por um Comitê Gestor que administra os trabalhos de
desenvolvimento.
A breve descrição do projeto TIDIA evidencia a importância do presente
trabalho estar fundamentado nas bases tecnológicas, pedagógicas e de conteúdo, e
resume uma tendência em e-Learning: Sistemas e conteúdo interoperáveis no padrão
SCORM, utilizando a Internet baseada em uma estrutura de alto desempenho.
Esta tendência desencadeia uma série de reações no mercado, e já reflete
providências por parte de grandes fornecedores de Software e ferramentas para autoria,
como a Macromedia e a Microsoft, adaptando seus produtos para suporte ao padrão
SCORM. A Microsoft disponibilizou a MELL (Microsoft eLearning Library), biblioteca
com suporte para o SCORM 1.2, deixando seus produtos compatíveis com este padrão
[Microsoft, 2005]. A Macromedia, com seu conjunto de ferramentas para gerar
conteúdo para e-Learning, o “eLearning Suite”, também se apressou em colocar seus
produtos em conformidade com o mercado, adotando o padrão SCORM 1.2. Observa-se
que todas as ferramentas relativas a e-Learning irão produzir conteúdo no padrão
SCORM, conseqüência de uma natural busca do mercado em um padrão de
interoperabilidade. Ferramentas como editores de textos, de apresentação, planilhas, etc
provavelmente irão gerar conteúdo SCORM, que poderá ser importado por ferramentas
de conteúdo, de autoria, LMS e outros.
Os sinais do mercado para uma padronização são claros, e caminha junto com
ferramentas cada vez mais amigáveis e interativas. Conteúdos de aprendizagem
eficientes, de qualidade e sofisticados são mais comuns, e seu acesso e produção cada
vez mais democráticos e simples.

78

SCORM RTE: a especificação SCORM RTE é definida em duas partes para o padrão do ambiente de
execução (run-time): o IEEE 1484.11.2-2003 que descreve uma API baseada em funções em
ECMAScript2 e o IEEE 1484.11.13 de define um modelo de dados.
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Este trabalho não tem a única pretensão de propor uma arquitetura de um
Servidor de e-Learning a um baixo custo, mas também a busca de alguns “caminhos”
para auxiliar na construção de uma área do conhecimento: o Aprendizado Eletrônico,
contribuindo para uma mudança na realidade social por meio do acesso à informação. O
Aprendizado Eletrônico aplicado em projetos sociais pode transformar a sociedade com
a inclusão digital, e dar um novo sentido a palavra “liberdade” com a oportunidade de
acesso a um novo mundo de informação. Finaliza-se o trabalho com um depoimento de
um professor da rede pública de ensino, citado no livro “Software Livre e inclusão
digital”:
“...acho que, quanto mais carente é a população atendida, maior é a necessidade de a escola
proporcionar o acesso à Internet; esse nosso aluno, que, às vezes vem sem uniforme por falta
de condições, é que tem muito a aproveitar com a aproximação de um material como
esse....”[Silveira, 2003]
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APÊNDICE A

1. Lista para obtenção dos softwares livres relacionados ao projeto:
______________________________________________________________________

Software

Site para download

Descrição

Apache

www.apache.org

Servidor Web

AulaNet

www.eduweb.com.br

Servidor de e-Learning

BIND

www.isc.org/products/BIND

Servidor DNS

Conectiva Linux

www.conectiva.com.br

Sistema Operacional Linux

Debian Linux

www.debian.org

Sistema Operacional Linux

Fedora Linux

www.fedora.redhat.com

Sistema Operacional Linux

FwBuider

www.fwbuilder.org

Interface do Iptables (Firewall)

GCC

www.gnu.org

Compilador ANSI C

Gnome

www.gnome.org

Interface gráfica para o Linux

Java

www.java.sun.com

Linguagem de programação

HTML

www.w3c.org

Padrão HTML79

KDE

www.kde.org

Interface gráfica para o Linux

Kylix

www.borland.com

Ferramenta RAD

Lynx

www.lynx.isc.org

Web Browser Text

Mandrakelinux

www.mandrakelinux.com

Sistema Operacional Linux

Mozilla

www.mozilla.org

Web Browser

MySQL

www.mysql.net

SGBDR

Netscape

home.netscape.com/download

Web Browser

Perl

www.perl.com

Linguagem de programação

PHP

www.php.net

Linguagem de programação

phpMyChat

www.phpheaven.net

Aplicativo para chat

PostgreSQL

www.postgresql.org

SGBDR

ProFTPD

www.proftpd.org

Servidor FTP

Python

www.python.org

Linguagem de programação

Qmail

www.qmail.org

Servidor de Correio Eletrônico

Red Hat Linux

www.redhat.com

Sistema Operacional Linux

79

O consórcio w3 é responsável pelo padrão HTML.
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SendMail

www.sendmail.org/

Servidor de Correio Eletrônico

Squid

www.squid-cache.org

Servidor Proxy Cache

SquirrelMail

www.squirrelmail.org

Servidor e-mail via Web

Slackware Linux www.slackware.com

Sistema Operacional Linux

Snort

www.snort.org

Sistema de IDS80

Suse Linux

www.suse.com

Sistema Operacional Linux

Teleduc

http://teleduc.nied.unicamp.br/teleduc/

Sistema e-Learning

Top Page

http://www.jp.ibm.com/esbu/E/toppage

Editor HTML
[Fonte: própria]

2. Lista para obtenção dos softwares proprietários utilizados para
testes no projeto81:
Software

Site para download

Descrição

AulaNet

www.eduweb.com.br

Sistema de e-Learning

Authorware82

www.macromedia.com./software

Ferramenta para criar cursos

Dreamweaver83

www.macromedia.com./software

Ferramenta para criar sites

Flash84

www.macromedia.com./software

Ferramenta para vídeos web

LearningSpace

www.lotus.com/home.nsf/tabs/learnspace

Sistema de e-Learning

WebCT

www.webct.com

Sistema de e-Learning

80

IDS (Intrusion Dectetion System) é o sistema responsável pelo processo de monitoração de eventos
ocorridos, em um sistema de computadores ou na rede, que engloba a procura de sinais de invasão,
tentativas de corrupção da confiabilidade, integridade, disponibilidade ou transposição da segurança. O
IDS pode ser utilizado para melhorar a segurança de um sistema de e-Learning.
81
Os softwares proprietários utilizados foram utilizados apenas para testes, comparações, exemplos ou
conteúdo, não sendo aplicado na estrutura do Servidor de e-Learning;
82
Utilizada versão de testes (“trial”);
83
Utilizada versão de testes (“trial”);
84
Utilizada versão de testes (“trial”);
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3. Lista de LMS gratuitos, sob os termos do GNU/GPL, e os sites para
obtenção [Edutools, 2005]:

LMS

Site para download

Descrição/versão

LRN consortium

http://dotlm.org

GNU/GPL, código aberto

Atutor 1.4.2

www.atutor.ca

GNU/GPL, código aberot, 1.4.2

BAZZAR

http://sourceforce.net/projects/bazaar

GNU/GPL, código aberto

Bodington

http://bodington.org/bodington/opensite/ GNU/GPL, código aberto

CHEF

http://chefproject.org/portal

GNU/GPL, código aberto

Claroline

http://www.claroline.net/

GNU/GPL, código aberto, 1.4

ClassWeb

http://classweb.ucla.edu/

GNU/GPL, código aberto, 2.0

Coursemanager

http://www.coursemanager.com/cm/inde GNU/GPL
x.html

CourseWork

http://getcoursework.stanford.edu/

GNU/GPL, código aberto

COL

Obtido diretamente no LARC-EPUSP

GNU/GPL, código aberto

Eledge

http://eledge.sourceforge.net/

GNU/GPL, código aberto, 3.1

Fle3

http://fle3.uiah.fi/

GNU/GPL, código aberto

ILIAS

http://www.ilias.uni-koeln.de/ios/index-

GNU/GPL, código aberto

e.html

Jones e-education

http://www.jonesknowledge.com

GNU/GPL, V2004

KEWL

http://kewl.uwc.ac.za/

GNU/GPL, código aberto, 1.2

LON-CAPA

http://www.lon-capa.org/

GNU/GPL, código aberto

Manhattan Virtual http://manhattan.sourceforge.net/

GNU/GPL, código aberto, 2.1

Classroom
MimerDesk

http://www.mimerdesk.org/

GNU/GPL, código aberto, 2.1

Moodle

http://moodle.org

GNU/GPL, código aberto, 1.4,
versão em português (Brasil)

Whiteboard

http://whiteboard.sourceforge.net/

GNU/GPL, código aberto, 1.0.2
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APÊNDICE B

1) Arquivo de configuração do Apache “/usr/local/apache/conf/htpd.conf”
(Sistema e-Learning e TelEduc) para o Servidor de e-Learning

##
## httpd.conf -- Apache HTTP server configuration file
##

### Section 1: Global Environment
ServerType standalone
Diretório do apache

ServerRoot "/usr/local/apache"
#LockFile /usr/local/apache/logs/httpd.lock
PidFile /usr/local/apache/logs/httpd.pid

ScoreBoardFile /usr/local/apache/logs/httpd.scoreboard
#ResourceConfig /usr/local/apache/conf/srm.conf
#AccessConfig /usr/local/apache/conf/access.conf
Timeout 300

Tempo
limite
do
servidor em segundos

KeepAlive On
MaxKeepAliveRequests 100

Comportamento do servidor
em atividade.

KeepAliveTimeout 15
MinSpareServers 5
MaxSpareServers 10
StartServers 5
MaxClients 150
MaxRequestsPerChild 0
#Listen 3000
#Listen 12.34.56.78:80
#BindAddress *
# LoadModule foo_module libexec/mod_foo.so

Nr. Máximo solicitações
simultâneas

209

#ExtendedStatus On

Porta que o
Apache atenderá

Port 80
User nobody
Group nobody

e-mail para enviar erros
do Apache

ServerAdmin root@EducaNet
Nome do Servidor
ServerName EducaNet
DocumentRoot "/usr/local/apache/htdocs"
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>

Diretório que contém
as páginas Web

<Directory /home/teleduc/public_html>
AllowOverride None
Options FollowSymLinks
</Directory>
<Directory /home/teleduc/public_html/cursos/aplic/batepapo>
AllowOverride None
Options FollowSymLinks
</Directory>
<Directory "/usr/local/apache/htdocs">
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
<IfModule mod_userdir.c>
UserDir public_html
</IfModule>
#<Directory /home/*/public_html>
# AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
# Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
# <Limit GET POST OPTIONS PROPFIND>
#
Order allow,deny
#
Allow from all
# </Limit>
# <LimitExcept GET POST OPTIONS PROPFIND>
#
Order deny,allow
#
Deny from all
# </LimitExcept>
#</Directory>
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<IfModule mod_dir.c>
DirectoryIndex index.html index.htm index.php
</IfModule>

Páginas em html e PHP

AccessFileName .htaccess
<Files ~ "^\.ht">
Order allow,deny
Deny from all
Satisfy All
</Files>
<Files ~ "\.inc$">
Order allow,deny
Deny from all
Satisfy All
</Files>
<Files ~ "\.conf$">
Order allow,deny
Deny from all
Satisfy All
</Files>
<Files ~ "\.auth$">
Order allow,deny
Deny from all
Satisfy All
</Files>
#CacheNegotiatedDocs
UseCanonicalName On
<IfModule mod_mime.c>
TypesConfig /usr/local/apache/conf/mime.types
</IfModule>
DefaultType text/plain
<IfModule mod_mime_magic.c>
MIMEMagicFile /usr/local/apache/conf/magic
</IfModule>
HostnameLookups Off
ErrorLog /usr/local/apache/logs/error_log
LogLevel warn
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent
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CustomLog /usr/local/apache/logs/access_log common
#CustomLog /usr/local/apache/logs/referer_log referer
#CustomLog /usr/local/apache/logs/agent_log agent
#CustomLog /usr/local/apache/logs/access_log combined
ServerSignature On
# > AddType
text/html .ahtml
# > EBCDICConvert Off=InOut .ahtml
#
# EBCDICConvertByType On=InOut text/* message/* multipart/*
# EBCDICConvertByType On=In application/x-www-form-urlencoded
# EBCDICConvertByType On=InOut application/postscript model/vrml
# EBCDICConvertByType Off=InOut */*

<IfModule mod_alias.c>
Alias /icons/ "/usr/local/apache/icons/"
<Directory "/usr/local/apache/icons">
Options Indexes MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

Alias /manual/ "/usr/local/apache/htdocs/manual/"
<Directory "/usr/local/apache/htdocs/manual">
Options Indexes FollowSymlinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
ScriptAlias /cgi-bin/ "/usr/local/apache/cgi-bin/"

<Directory "/usr/local/apache/cgi-bin">
AllowOverride None
Options None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
</IfModule>
<IfModule mod_autoindex.c>
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IndexOptions FancyIndexing

AddIconByEncoding (CMP,/icons/compressed.gif) x-compress x-gzip
AddIconByType (TXT,/icons/text.gif) text/*
AddIconByType (IMG,/icons/image2.gif) image/*
AddIconByType (SND,/icons/sound2.gif) audio/*
AddIconByType (VID,/icons/movie.gif) video/*
AddIcon /icons/binary.gif .bin .exe
AddIcon /icons/binhex.gif .hqx
AddIcon /icons/tar.gif .tar
AddIcon /icons/world2.gif .wrl .wrl.gz .vrml .vrm .iv
AddIcon /icons/compressed.gif .Z .z .tgz .gz .zip
AddIcon /icons/a.gif .ps .ai .eps
AddIcon /icons/layout.gif .html .shtml .htm .pdf
AddIcon /icons/text.gif .txt
AddIcon /icons/c.gif .c
AddIcon /icons/p.gif .pl .py
AddIcon /icons/f.gif .for
AddIcon /icons/dvi.gif .dvi
AddIcon /icons/uuencoded.gif .uu
AddIcon /icons/script.gif .conf .sh .shar .csh .ksh .tcl
AddIcon /icons/tex.gif .tex
AddIcon /icons/bomb.gif core
AddIcon /icons/back.gif ..
AddIcon /icons/hand.right.gif README
AddIcon /icons/folder.gif ^^DIRECTORY^^
AddIcon /icons/blank.gif ^^BLANKICON^^
DefaultIcon /icons/unknown.gif
ReadmeName README
HeaderName HEADER
IndexIgnore .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
</IfModule>
<IfModule mod_mime.c>
AddLanguage da .dk
AddLanguage nl .nl
AddLanguage en .en
AddLanguage et .ee
AddLanguage fr .fr
AddLanguage de .de
AddLanguage el .el
AddLanguage he .he
AddCharset ISO-8859-8 .iso8859-8
AddLanguage it .it
AddLanguage ja .ja
AddCharset ISO-2022-JP .jis
AddLanguage kr .kr
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AddCharset ISO-2022-KR .iso-kr
AddLanguage nn .nn
AddLanguage no .no
AddLanguage pl .po
AddCharset ISO-8859-2 .iso-pl
AddLanguage pt .pt
AddLanguage pt-br .pt-br
AddLanguage ltz .lu
AddLanguage ca .ca
AddLanguage es .es
AddLanguage sv .sv
AddLanguage cs .cz .cs
AddLanguage ru .ru
AddLanguage zh-TW .zh-tw
AddCharset Big5
.Big5 .big5
AddCharset WINDOWS-1251 .cp-1251
AddCharset CP866
.cp866
AddCharset ISO-8859-5 .iso-ru
AddCharset KOI8-R
.koi8-r
AddCharset UCS-2
.ucs2
AddCharset UCS-4
.ucs4
AddCharset UTF-8
.utf8

<IfModule mod_negotiation.c>
LanguagePriority en da nl et fr de el it ja kr no pl pt pt-br ru ltz ca es sv tw
</IfModule>
AddType application/x-tar .tgz
AddType application/x-httpd-php .php

AddEncoding x-compress .Z
AddEncoding x-gzip .gz .tgz
#AddType application/x-compress .Z
#AddType application/x-gzip .gz .tgz

AddHandler cgi-script .cgi

#AddType text/html .shtml
#AddHandler server-parsed .shtml
#AddHandler send-as-is asis
#AddHandler imap-file map
#AddHandler type-map var
</IfModule>
#MetaDir .web
#MetaSuffix .meta

Permite PHP e CGI
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<IfModule mod_setenvif.c>
BrowserMatch "Mozilla/2" nokeepalive
BrowserMatch "MSIE 4\.0b2;" nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0
BrowserMatch "RealPlayer 4\.0" force-response-1.0
BrowserMatch "Java/1\.0" force-response-1.0
BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1.0
</IfModule>
#<Location /server-status>
# SetHandler server-status
# Order deny,allow
# Deny from all
# Allow from .example.com
#</Location>
#<Location /server-info>
# SetHandler server-info
# Order deny,allow
# Deny from all
# Allow from .example.com
#</Location>
#<Location /cgi-bin/phf*>
# Deny from all
# ErrorDocument 403 http://phf.apache.org/phf_abuse_log.cgi
#</Location>
#NameVirtualHost *:80

2) Arquivo para iniciar O MySQL e Apache no Servidor de e-Learning (configuração
para o Sistema de e-Learning próprio e o TelEduc):

#!/bin/sh
#
# This script will be executed *after* all the other init
scripts.
# You can put your own initialization stuff in here if you don't
# want to do the full Sys V style init stuff.
# Arquivo para iniciar o SGBDR MySQL e o Servidor Web Apache do
# Servidor de
# e-Learning EducaNet
# elaborado em 08/10/2003 por Ronei Maranssati
touch /var/lock/subsys/local
echo " >> EducaNet - Iniciando o MySQL ... "
safe_mysqld & 2>> /dev/null
sleep 1
echo " >> EducaNet - Iniciando o Apache ... "
/usr/local/apache/bin/apachectl start 2>> /dev/null
sleep 1
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APÊNDICE C

Procedimentos técnicos e configuração da Plataforma LAMP básica
(Linux, MySQL e Apache), do PHP e configuração do Servidor na
Rede:
1. Instalação e configuração do Sistema Operacional Red Hat Linux 9.0:

A versão Red Hat Linux 9.0 disponibiliza 3 CD’s para instalação. Devem ser
gerados os 3 CD’s através das imagens ISO9660. O CD n º 1 é “bootável”, ou seja,
pode-se iniciar o computador com ele para o começo da instalação.
O computador ao ser iniciado com o CD 1, o programa de instalação do Red Hat
9.0 carregará automaticamente uma interface gráfica amigável (GUI, conforme figura
58) para instalar o sistema, possibilitando o uso do mouse em telas fáceis de navegar.

Figura 58 - Tela inicial do modo gráfico de instalação do Red Hat Linux 9.0 [Red Hat,
2003].
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A partir da tela gráfica inicial, o instalador deve seguir os seguintes parâmetros
de instalação para aplicar o Sistema Operacional para o Servidor de e-Learning:
•

Seleciona-se linguagem “Português”;

•

Observa-se corretamente a configuração de teclado e mouse;

•

Seleciona-se a opção de instalação “Servidor”;

•

Seleciona-se a opção de partição manual, com a seguinte sugestão de
particionamento do disco, descrito na tabela 3:

Partição

espaço

swap

2 x RAM

/boot

100 MB

/

espaço restante com um mínimo
de 4 GB

/usr

20 GB

/var

6 GB

/home

6 GB

Tabela 5 - Partições e tamanhos recomendados para o Servidor de e-Learning
[Fonte: própria].

Caso o disco possua menos que 40 GB é preferível não criar as partições
“/var” e “/home”, incorporando-as ao “/”.
•

Selecionar o tipo “ext385” para as partições do servidor, exceto a swap
que deve ser do tipo “swap”;

•

Selecionar o gerenciador de boot “GRUB”;

•

Caso se possua o endereço IP, máscara de rede, gateway padrão e
servidor DNS deve-se configurá-los, podendo também configurar estes
itens depois da instalação;
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•

Selecionar nível de segurança médio;

•

Selecionar suporte para linguagem em português;

Ext3 é um sistema de arquivos mais eficiente e mais seguro que o ext2, sendo uma evolução deste. O
ext3 faz um log de cada operação, conseqüentemente, quando uma inconsistência é detectada durante o
boot devido a um desligamento não usual, todas as operações são feitas novamente, portanto o sistema de
arquivos fica mais confiável.
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•

Selecionar São Paulo em “Time Zone”;

•

Selecionar “MD5” e “shadows”86 em configuração de autenticação;

•

Selecionar todos os pacotes do modo servidor

Após a configuração o Sistema Operacional Red Hat Linux 9.0 será instalado.
Logo depois será necessária a criação de um disquete de segurança. Para finalizar
devem ser selecionados a placa de vídeo e o monitor, que devem ser customizados com
cuidado, pois dessa configuração depende o correto funcionamento da interface gráfica.
O sistema operacional solicitará o reinício do computador. Após carregar o
sistema operacional, o administrador deve testar a interface gráfica, os periféricos, as
conexões de rede, a partições e nomes.
Fica a critério do administrador a interface a utilizar. Duas interfaces dividem a
preferência dos usuários do Linux: O KDE e a Gnome.
A interface KDE é uma interface de fácil utilização, semelhante ao Windows 98
e com uma suíte para escritórios, o Koffice. O Gnome é a interface padrão do Linux
Red Hat e também pode ser utilizada em sistemas operacionais Unix. A Interface
recomenda pela proposta é a KDE, por possuir uma versão para o português mais
completa, a semelhança com o Windows 98 facilita sua utilização e a possibilidade de
executar os programas do Gnome. A interface pode ser escolhida no login do
administrador.

2. Instalação e configuração do SGBDR MySQL 3.23.58:

O MySQL possui 2 formas de instalação no Linux:
•

Instalação a partir de um arquivo RPM: são as instalações que utilizam
os pacotes na forma de RPM. A instalação é feita através do comando
“rpm”, e é a forma mais simples de instalação;

•

Instalação a partir das fontes: é uma forma mais complicada de se
instalar o MySQL, mas permite uma configuração e ajuste mais completa
do produto. Nessa forma de instalação é necessário compilar o códigofonte.

86

MD5 e shadow são sistemas de autenticação. O MD5 permite senhas longas até 256 caracteres, e o
shadow permite um método seguro de armazenar senhas.
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A forma de instalação escolhida é a partir de arquivos RPM, pelo motivo do
Servidor de e-Learning não exigir configurações mais específicas para o Sistema de eLearning (EducaNet) e Teleduc, e por ser uma forma de instalação mais simplificada.
Os aplicativos oferecidos pelo MySQL no formato RPM são os seguintes, conforme
tabela 4:

Nome da Versão

Descrição

mysql-version-i386.rpm

A instalação principal do servidor
MySQL.

mysql-client-version-.i386.rpm

O cliente do MySQL somente.
Utilizado para conectar a um servidor
MySQL localizado em outra máquina.

mysql-bench-version.i386.rpm

Um conjunto de ferramentas de teste e
de benchmarking para o MySQL.

mysql-devel-version.i386.rpm

As bibliotecas e os arquivos include.
Isso é necessário se for utilizado APIs
como Perl ou PHP com o MySQL.

Mysql-shared.i386.rpm

Bibliotecas do cliente.

mysql-src-version.i386.rpm

Código-fonte rpm de todos os pacotes
descrito anteriormente.

Tabela 6 - Pacotes disponibilizados pelo MySQL no formato RPM [Suehring,2002].

A string version deve ser substituída pela versão do MySQL oferecida. As
versões no site se dividem em versões antigas (older releases), versões estáveis
(recommended releases) e versões em teste ou novas (Beta, Alpha releases). A versão
estável, na época da presente proposta, foi a versão “3.23.58”, portanto os pacotes
recomendados para instalação são: o “mysql-3.23.58.i386.rpm” e o “mysql-client3.23.58.i386.rpm”.
Para o Servidor de e-Learning serão necessários apenas o MySQL Server e
Client, para as função de Servido de banco de dados e Cliente do banco de dados,
respectivamente. A instalação via RPM é muito simples, bastando aplicar os seguintes
comandos como “root”no Linux:
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# rpm –ivh mysql-3.23.58.i386.rpm
# rpm –ivh mysql-client-3.23.58.i386.rpm

Após instalação dos pacotes, é necessário atribuir uma senha de administrador
para o MySQL com o comando:

# mysqladmin –u root –p password ‘senha’

Depois de instalado os pacotes e impostado a senha, o MySQL está pronto para
ser utilizado.

3. Instalação e configuração do Servidor Web Apache 1.3.29:

A exemplo do MySQL, o apache pode ser instalado de duas formas:
•

A partir do código-fonte: o Apache é instalado a partir da compilação do
código-fonte. Esta opção é mais trabalhosa, porém permite uma
configuração mais adequada para o sistema em que será instalado, além
de proporcionar uma melhor performance devido à compilação dentro do
próprio ambiente em que será executado;

•

A partir de pacotes RPM: o Apache é instalado a partir da baixa de
arquivos binários RPM, pré-configurados para aquele ambiente. Esta
opção é bem mais simples, embora carregue várias opções que não são
necessárias, deixando um sistema com a performance um pouco
prejudicada.

Para instalação do Apache por meio dos Códigos-fonte são necessários alguns
requisitos do sistema [Kabir, 2002]:
•

Mínimo de 12 MB livres de espaço no disco rígido;

•

Um compilador ANSI C, geralmente o GCC (GNU “C”). Para obtê-lo
deve ser consultado o Apêndice A;
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•

Um interpretador Perl 5 para executar scripts de compilação e
configuração.

O

Código-fonte

do

Apache

é

disponibilizado

com

o

nome

“apache_X.X.X.tar.gz”, onde X.X.X é o número da versão. O recomendável é obter a
última versão estável do produto. Na época da proposta a versão estável é a 1.3.29.
Após a baixa do arquivo do Código fonte, o apache_1.3.29.tar.gz, o apache deve ser
descompactado em um arquivo temporário e executar o script de configuração,
geralmente dentro do /etc:

# cd etc
# tar –xzvf apache_1.3.29.tar.gz
# cd /etc/apache_1.3.29; ./configure
# ./configure - -prefix=/usr/local/apache
# make
# make install

Para permitir páginas “.PHP” e scripts “.CGI”, deve-se declarar no arquivo
“/usr/local/apache/conf/httpd.conf” as linhas indicadas em exemplo no Apêndice C,
item 1, para possibilitar a execução desses recursos.
Para iniciar automaticamente o Apache, a exemplo do MySQL, deve incluir
linha para o “start” em arquivo do /etc/rc.d, o rc.local ou com link no rc3.d, conforme
exemplificado no Apêndice C, item 2.
Algumas configurações globais são necessárias para o funcionamento do
Apache, como o ServerRoot, MaxClients, Port, DocumentRoot, ServerAdmin e outros,
exemplificados no Apêndice C, item 1.

4. Configuração do Servidor na Rede:

A configuração do servidor na rede pode ser realizada na instalação, nas
interface gráfica KDE/GNOME e no modo texto com o comando “netconfig”. Sugerese efetuar a configuração através da caixa de diálogo “Configuração de Rede”, em
“Ferramentas do Sistema”, na interface KDE (figura 59).
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Figura 59 - Interface gráfica de configuração de Rede no KDE do Red Hat [Red Hat,
2003].

Os parâmetros que devem ser configurados são:
•

Endereço IP estático: fornecido pelo administrador de redes. Deve ser
um endereço IP fixo e não obtido através de DHCP, devido ao fato de
que o Servidor de e-Learning terá seu endereço IP resolvido pelo
Servidor DNS;

•

Máscara de Rede: indicando o esquema de “sub-rede” do endereço IP. É
fornecido pelo administrador de rede;

•

Gateway padrão: fornecido pelo administrador da redes, indica o
roteador, ou Switch-roteador, que encaminha os pacotes quando o
destino não estiver registrado em rotas no Servidor de e-Learning;

•

Servidor de DNS: indicado pelo administrador de redes, é o servidor que
resolve os nomes das máquinas para endereços IP. O administrador deve
incluir o nome do Servidor de e-Learning, com o respectivo endereço IP,
na relação do DNS, para posteriormente ser referenciado pelo nome:
Exemplo:

EducaNet

172.19.9.15
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•

Ativação da Interface: Por último deve-se ativar a interface para que o
Red Hat carregue as configurações e a placa passa a funcionar na Rede.

5. Instalação e configuração dos pacotes da linguagem PHP:

A linguagem PHP pode ser obtida a partir da instalação do Red Hat Linux 9.0.
Durante a instalação será questionado ao usuário o tipo de perfil de instalação do
Servidor, selecionando-se Servidor ou trabalho, com os pacotes de desenvolvimento,
certamente a linguagem PHP será baixada. O usuário pode optar pela customização da
instalação, selecionando o PHP com a versão disponível no pacote Linux que está sendo
baixado.
O PHP pode ser adequado ao Web Server e SGBD, para isso pode ser compilado
durante a instalação destes aplicativos. Par o EducaNet não há a necessidade de um
ajuste mais preciso do PHP para trabalhar com o Sistema desenvolvido, ou seja, podem
ser utilizadas a configuração padrão de baixa da linguagem, permitindo a instalação por
meio de pacotes RPM. A baixa para utilização necessita da compilação junto com o
Web Server Apache, exigindo que o usuário obtenha os códigos fonte do PHP.

5.1 Linguagem PHP para o desenvolvimento do Sistema próprio (EducaNet):

Deve-se instalar todos os pacotes do PHP para o Red Hat: php-x.x.x-x.i386.rpm,
php-mysql-x.x.x-x.i386.rpm, php-devel-x.x.x-x.i386.rpm, php-manual-x.x.x-x.i386.rpm e
php-odbc-x.x.x-x.i386.rpm. A baixa pelo RPM segue o padrão e sintaxe do comando
rpm:

# rpm –ivh php.mysql-x.x.x-x.i.386.rpm

Onde x.x.x-x deve ser substituído pela atual versão estável do PHP.

5.2 Linguagem PHP para implementação do TelEduc:

O usuário deve armazenar o pacote compactado do código fonte em um
subdiretório para descompactar e instalar o PHP. Depois de criado o diretório e copiado
o pacote (php-4.x.x.tar.gz), o usuário deve proceder com os seguintes comandos:
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# tar –xzvf php-4.x.x.tar.gz
# cd ./php-4.x.x
# ./configure –with-mysql –with-apache=../apache_1.3.x - -enalble-track-vars
# make
# make install

onde x.x são os números de versão correspondentes.
O Lynx deve ser instalado para a execução de scripts. A instalação do Lynx por RPM é
simples:

# rpm –ivh lynx-x.x.x-x.i386.rpm

O Lynx é utilizado para executar alguns scripts de configuração e administração.
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ANEXO A

Ferramentas para elaboração de componentes SCORM, ferramentas
de autoria compatíveis com SCORM e LMS compatíveis SCORM
1. Ferramentas Gerais para criação dos componentes para o
SCORM [adaptado Tarouco, 2005]:

Ferramenta

Site

Descrição

Advanced

http://www.adlnet.org

•

Distributed Learning

Enviroment;

http://home.click2learn.com

Click2Learn

SCORM Sample Run-Time

•

SCORM Test Suites;

•

Exemplos.

•

Criação, organização, agregação de

SCORM 1.2

lições em pacotes IMS;
•

Resource Kit

Converção

de

documento

em

pacotes SCORM;
•

Empacotador SCORM para Flash
MX;

Microsoft

–

LRN www.microsoft.com/elearn/

ToolKit

•

Validação de SCO’s.

•

Edição de Metadados;

•

Criação, visualizaçãoe organização
de lições dentro de pacotes IMS;

•

Converção de páginas do
FrontPage e slides PowerPoint para
pacotes LRN & SCORM;

•

Validação de pacotes LRN.

Macromedia

www.macromedia.com/resource •

Criação

Dreamweaver –

s/elearning/

necessárias (XML) para pacotes de

Manifest Maker
Extension

das

conteúdo IMS.

informações
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PackageIT –

http://celt.bangor.ac.uk/packagei •

Edição de Metadados;

University of Wales, t

•

Importação de pacotes IMS;

Bangor

•

Criação, organização de lições em
pacotes IMS/

University of

www.met.ed.ac.uk/pac-

•

Edição de Metadados;

Edingurgh, IMS

man/editor/

•

Importação de pacotes IMS/não-

Package Editor

IMS;
•

Criação, organização, agregação de
lições em pacotes IMS.

2. Ferramentas de Autoria com suporte SCORM [adaptado Tarouco,
2005]:
Ferramenta

Site

Authoware

www.macromedia.com/software/elearningsuite/

Macromemedia eLearning

www.macromedia.com/software/elearningsuite/

Suite (Authorware,
Dreamweaver e o Flash)
ToolBook II Instructor 8.5+

www.sumtotalsystems.com/toolbokk/instructor.html

Web Course Builder

www.readygo-br.com

MSPProducer 2003-beta

www.microsoft.com/office/powerpoint/prodinfo/overview.mspx

FrontPage2000/

www.microsoft/com

PowerPoint2000

plug-in Microsoft LRN 3.0

Idesigner/adaptive learning

www.idlsystems.com/

3. Sistemas de e-Learning (LMS) com suporte ao padrão SCORM
[adaptado AICC, 2005/Tarouco 2005]:
Nome

Site

Versão

Desire2learn

www.desire2learn.com

7.3

ATUTOR

http://www.atutor.ca

1.4.2
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Aulanet

www.eduweb.com.br/portugues/elearning_tecnolo

2.0

gia.asp

WebCT

www.webct.com

4.1

TopClass

www.wbtsystems.com/products/lms

6.2

Plateau 4 LMS

www.plateau.com

4.1.3

LearningSpace

www.lotus.com/products/learnspace.nsf

LMS version 1
(demo)

BAZAAR

http://sourceforge.net/projects/bazaar/

BODINGTON

http://bodington.org/bodington/opensite/

Pathlore LMS

www.pathlote.com

Release
5.5.02.96/6.5

XLMS
www.maritzlearning.com

4.5.5

www.docent.com

6.5 SP3

CourseWork

http://getcoursework.stanford.edu/

3.0

Total LMS

www.sumtotalsystems.com/products/stlms.html

7.0 TotalLMS

LOAN CAPA

http://www.lon-capa.org/

1.2

Jones e-Education

http://www.jonesknowledge.com

Várias

LIBRIX Performance
Management System
Docent Learning
Management Server

ferramentas
www.adobe.com

6.0

Moodle

http://moodle.org

1.4

Blackboard

www.blackboard.com

Release 6

THINQ Learning

www.thinq.com

5.2

www.learning-

2.5

Adobe GoLive 6
Fundamentals

Management System
Aspen LMS

resources.com.za/elearning/elearn_Aspen/elearn_a
spen_lms.htm

WebAula

www.webaula.com.br

online

