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OBJETOS DE APRENDIZAGEM SCORM PARA WEB, DISPOSITIVOS MÓVEIS E 

TV DIGITAL ABERTA. 

 

1. RESUMO 

 O modelo de referência SCORM é baseado em estruturas de metadados que 

favorecem a reutilização do conteúdo, busca em bancos de dados e portabilidade 

entre sistemas. Esse trabalho objetiva estudo do modelo SCORM e de sistemas de 

autoria Web para desenvolvimento de conteúdo SCORM. Além disso, considerando 

o cenário de convergência digital para cursos de Educação a Distância (EaD), este 

trabalho visa pesquisas que mostrem como objetos de aprendizagem desenvolvidos 

para a Web podem ser reutilizados para outros ambientes digitais. São considerados 

os ambientes para dispositivos portáteis e móveis, bem como o ambiente da TV 

Digital Aberta no Brasil, flexibilizando o acesso ao conteúdo educacional.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A construção de conteúdos digitais educacionais voltados a EaD deve se adaptar 

ao novo cenário de convergência digital e praticidade de nossos dias, sendo 

portáveis para diversos ambientes virtuais de aprendizagem. Além da Web, outros 

ambientes podem flexibilizar o acesso para os sistemas de EaD [2]. Dispositivos 

móveis e portáteis, como tablets e smartphones, com acesso à Internet, estão 

ficando cada vez mais populares. A TV Digital (TVD) também está sendo inserida na 

sociedade através do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD), constituindo um 

novo meio para EaD. Assim, os conteúdo digitais dos cursos de EaD devem estar 

disponíveis a esses diferentes ambientes com as adaptações às suas 

especificidades. Para esses conteúdos, também conhecidos como objetos de 

aprendizagem (OAs), têm sido definidos alguns padrões para a implementação 

desses objetos em formato digital. Um dos mais utilizados por sistemas de ensino-

aprendizagem é o modelo de referência SCORM (Sharable Content Object 

Reference Model)[1]. Contudo, a portabilidade e adaptabilidade de OAs SCORM 

entre diferentes sistemas nem sempre são simples e direta. A dificuldade aumenta 

quando se consideram diferentes ambientes e meios de comunicação como 

alternativos para a exibição desses OAs, como é o caso de ambientes móveis e 

SBTVD. 

 



3.  OBJETIVOS 

  Este trabalho propõe avaliar sistemas de autoria para construção de OAs 

SCORM, bem como estudar como esses objetos podem ser ajustados para 

diferentes ambientes, levando em conta às especificidades do meio de transmissão 

e das telas/controle dos dispositivos pelo usuário. Os ambientes selecionados foram 

o do SBTVD e dos sistemas móveis com Android.  

 

4. METODOLOGIA 

  O trabalho foi dividido nas seguintes etapas: 

1ª etapa: pesquisa e escolha de um sistema de autoria, também denominados 

ferramentas de autoria, que possibilitem a criação de OAs segundo o padrão 

SCORM; 

2ª etapa: criação de OAs no sistema escolhido na etapa anterior, a criação dos OAs 

se baseará em um OA modelo que contém o material utilizado nos cursos de 

inclusão digital denominado "Inclusão Digital e Cidadania" (ID&C); 

3ª etapa: avaliação das dificuldades encontradas no processo de criação e o 

resultado final dos OAs produzidos;  

4ª etapa: propor adaptação para os OAs SCORM para visualiza-los no Sistema 

Brasileiro de TV Digital (SBTVD), analisando as especificidades desse ambiente.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

  Para o desenvolvimento do trabalho foi necessário definir as principais 

características que um sistema de autoria deve possuir, para que assim fosse 

escolhido e iniciado os estudos. As características elementares definidas foram: 

possibilitar a criação de OAs SCORM, ser gratuito e não necessitar de instalação, 

estando disponível na Web. Assim foi escolhido o sistema Meelo [3], que possibilita 

a criação de OAs para serem visualizados na Web e em dispositivos móveis. A 

segunda etapa do trabalho foi desenvolvida com a utilização do conteúdo dos cursos 

ID&C, que utiliza vários tipos de recursos, como, por exemplo: textos, vídeos, 

imagens, formulários, planilhas eletrônicas, entre outros. Devido à inexistência de 

suporte para execução de OAs SCORM na TV Digital, uma estrutura de OAs está 

sendo proposta para visualização dos OAs SCORM no SBTVD. 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

  Apesar do trabalho encontrar-se em desenvolvimento, os resultados preliminares 

dos objetos de aprendizagem produzidos no sistema Meelo apontam que os OAs 

SCORM são mais adequados ao uso computacional, sendo disponibilizados através 

de LMSs (Learning Management Systems), com suporte ao padrão SCORM, na 

Web. Porém, também é possível disponibilizar o conteúdo em dispositivos móveis e 

portáteis, respeitando as especificidades desse ambiente. Assim para os dispositivos 

móveis é recomendada a construção de OAs que não contenha gráficos grandes e 

textos extensos, que podem cansar 

e desmotivar a leitura. Um OA 

produzido no sistema Meelo e 

visualizado em seu aplicativo para 

dispositivos móveis é mostrado na 

Figura 1. Para OAs produzidos para 

TVD devem ser considerada a 

limitação do controle remoto e a 

dimensão da tela. Além da 

inexistência de um ambiente 

execução SCORM compatível com 

o middleware GINGA, sendo 

necessário estudos sobre a 

linguagem NCL (Nested Context 

Language) para adapatação dos 

OAs para o ambiente da TVD.    
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Figura 1: OA visualizado em dispositivo móvel. 


