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Resumo	  

•  Crescimento	  da	  EaD	  
•  Ferramentas,	  ensino,	  conteúdo	  

•  Recursos	  Educacionais	  Abertos	  
como	  conteúdo	  



Perguntas	  

•  Quantos	  de	  vocês	  estão	  ligados	  a	  
universidades?	  

•  Se	  sim,	  sua	  universidade	  oferece	  
cursos	  online?	  



Perguntas	  

•  Você	  já	  ensinou	  um	  curso	  fazendo	  uso	  
de	  um	  sistema	  como	  Blackboard,	  
Desire2Learn,	  SumTotal,	  Plateau,	  
Moodle,	  Docebo,	  Saba,	  Sakai,	  ou	  
outro?	  



Perguntas	  

•  Você	  já	  ensinou	  um	  curso	  
completamente	  online?	  



EaD	  -‐	  EUA	  

•  65%	  de	  ins$tuições	  dizem	  que	  EaD	  é	  parte	  crí$ca	  
de	  sua	  estratégia	  de	  longo-‐prazo	  

•  2010	  (est)	  –	  	  Mais	  de	  6.1	  milhões	  de	  alunos	  
par$cipando	  em	  ao	  menos	  um	  curso	  online	  
durante	  o	  segundo	  semestre	  (3.5	  mi/Brasil	  (Censo	  
EaD.BR	  2011)	  

•  MOOCs	  tem	  aproximadamente	  100.000	  por	  sala	  
•  Ins$tuições	  com	  fins	  lucra$vos	  com	  2.4	  milhões	  

de	  alunos,	  maioria	  online	  (e.g.	  U.	  of	  Phoenix)	  



Diplomas	  vs.	  Cer$ficados	  
Créditos	  universitários	  vs.	  Extensão	  

MITx	  
Coursera	  

Empowered	  
MIT	  
UCLA	  

U	  of	  Phoenix	  



Presencial	  melhor	  do	  que	  online?	  



Isto	  é	  o	  presencial?	  
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É	  esta	  a	  aula	  online?	  



Aluno	  a	  distância?	  
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Ensinar	  online	  requer	  ferramentas,	  ensino	  e	  
conteúdo	  



Ferramentas	  –	  LMS,	  Redes	  e	  redes,	  etc.	  
Open	  Source	  –	  Moodle,	  Sakai,	  ELGG,	  etc.	  



Ensino	  –	  A	  luta	  pela	  dominância	  do	  espaço	  
online	  



Conteúdo	  criado	  por	  –	  Professores,	  	  
Editoras(es),	  Recursos	  Abertos,	  etc.	  



Pearson	  Publishing	  
Concentrando	  todos	  os	  elementos	  

•  Publica	  livros	  
•  É	  dona	  de	  um	  LMS	  e	  outras	  ferramentas	  

•  Agora	  cria	  recursos	  educacionais	  
•  Agora	  é	  dona	  de	  escolas	  
•  Futuro	  da	  educação?	  
•  Ganhos	  em	  2011	  

U$1.5	  Bilhão	  



Pensando	  em	  conteúdo	



•  Nível	  0	  –	  PDF/leituras	  (o	  mais	  
comum	  em	  ensino	  superior)	  

•  Nível	  1	  –	  PPT	  narrado	  ou	  
vídeo	  

•  Nível	  2	  –	  PPT	  narrado,	  interação	  periódica	  (comum	  em	  
treinamento	  corpora$vo)	  

•  Nível	  3	  –	  Simulações	  com	  escolhas	  
•  Nível	  4	  –	  Simulações	  e	  games	  “sérios”	  



Nível	  0	  –	  PDF/textos	  
hsp://projects.coe.uga.edu/epls/	  



Nível	  1:	  PPT	  narrado/vídeo	  



Nível	  2:	  instrução	  
programada	  (tradição	  

behaviorista)	  

B.	  F.	  Skinner	  



Nível	  3:	  Simulações	  com	  escolhas	  



Nível	  4:	  Jogos	  “sérios”	  e	  simulações	  



Nível	  4:	  Jogos	  “sérios”	  –	  Ensino	  fundamental	  



Criados	  os	  recursos	

Contexto,	  cultura	  e	  adaptação	



Fatores	   Fechado/Closed	   Aberto/REA|OER	  

A$tude	  diante	  do	  contexto	   Evitar	  contexto Encorajar	  adaptação 

Reuso	  no	  mesmo/outro	  
domínio	  

Dentro	  de	  um	  mesmo	  domínio Múl$plos	  domínios 

Controle	  sobre	  contexto	   Nenhum Usuário	  final 

Abertura	   Fechado/Reuso Aberto/Remix 

Ferramentas	  para	  localização	   Não	  apoiado Parte	  do	  recurso	  ou	  sistema 

Período	  de	  localização	   Design	  e	  desenvolvimento Uso/Implementação 

Papel	  do	  designer	   Tradicional/análise	  do	  usuário Designer	  e/ou	  usuário	  hábil 

Saliências	  culturais	   Embu$das Encorajadas 

Barreiras	  instrucionais	   Limitada	  consideração	  de	  contexto Tempo,	  custo,	  e	  habilidades	  de	  
localização 



Localização	  

•  Para	  muitos	  =	  Tradução	  

•  Sugerimos	  que	  é	  bem	  mais	  complicado	  

Fechado	  –	  recurso	  educacional	  ignora	  contexto/adaptação	  

1.	  Localização	  
–  LOCA	  (Recursos	  Educacionais	  com	  Saliências	  Culturais)	  

–  n-‐Cultura	  (Localização)	  
2.	  Globalização	  

–  LOMA	  (Recursos	  Educacional	  com	  Adaptações	  Culturais)	  



LOCA	  –	  Localização	  	  

Recursos	  Educacionais	  com	  Saliências	  Culturais	  
•  Planejar	  para	  um	  contexto	  específico	  mas	  permi$r	  que	  
seja	  modificado	  de	  maneira	  aberta,	  reconhecendo	  
limitações	  	  
– Permi$r	  que	  seja	  feito	  com	  template,	  interface	  ou	  
outro	  modelo	  de	  interação	  

– Pode	  ser	  um	  ferramenta	  em	  si	  	  
– Próximo	  ao	  conceito	  de	  Recurso	  Educacional	  Aberto	  
(REA)	  



LOCA	  

•  Problema	  –	  Japoneses	  não	  apertam	  as	  mãos	  com	  as	  
mãos	  nos	  ombros	  e/ou	  com	  alguém	  com	  barba	  
malfeita	  

•  Neste	  caso,	  precisariamos	  de	  ao	  menos	  mais	  uma	  
imagem	  

•  Permi$r	  adaptação	  do	  recurso	  



n-‐Cultura	  –	  Localização	  	  

•  Incluir	  uma	  ou	  mais	  pessoas	  de	  outros	  grupos	  
culturais	  para	  par$cipar	  na	  produção	  de	  um	  
recurso/momento	  de	  ensino-‐aprendizado	  

•  Trabalhar	  com	  a	  variedade	  cultural	  dos	  
designers	  –	  design	  par$cipa$vo	  

•  “n”	  pode	  ser	  feito	  com	  avaliação	  de	  pessoas	  
pertencentes	  a	  variados	  grupos	  culturais	  



n-‐Cultura	  

•  Recursos	  para	  matemá$ca	  –	  progressão	  (exemplo:	  
porcos	  em	  uma	  fazenda)	  

•  Proposto	  para	  uso	  no	  oriente	  médio	  
•  Problema	  –	  Muçulmanos	  e	  Judeus	  não	  comem	  
•  Solução	  –	  Alguém	  do	  oriente	  médio	  no	  $me	  faria	  
disso	  uma	  fazenda	  com	  ovelhas	  



LOMA	  –	  Globalização	  	  

Recursos	  Educacional	  com	  Adaptações	  Culturais	  
•  Há	  sempre	  “cultura”	  no	  recurso,	  então	  use	  a	  
oportunidade	  para	  ensinar	  sobre	  cultura/pré-‐
conceito	  



LOMA	  

•  Problema	  –	  Futebol	  americano	  é	  mais	  popular	  do	  
que	  futebol	  (brasileiro)	  

•  Diwcil	  demais	  de	  modificar,	  então	  alunos	  nos	  EUA	  
podem	  aprender	  sobre	  o	  esporte	  (e	  que	  é	  o	  mais	  
popular	  do	  planeta)	  

•  Oportunidade	  de	  ensinar	  elementos	  culturais	  em	  
uma	  aula	  de	  matemá$ca	  



Conclusão	  

•  EaD	  em	  franco	  crescimento	  
•  EaD	  de	  qualidade	  tem	  engajamento	  

dos	  alunos	  com	  o	  conteúdo	  
•  REA	  tem	  grande	  potencial	  para	  auxiliar	  

nesse	  modo	  de	  interação	  



Obrigado!	  

Michael	  Orey	  
mikeorey@uga.edu	  

Rich	  West	  
rich.west@usu.edu	  

Tel	  Amiel	  
tamiel@unicamp.br	  

José	  Aires	  Castro	  
Filho	  

aires@virtual.ufc.br	  


