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Resumo 

 

Os objetivos deste trabalho são propor um conjunto de Aplicações Móveis que 

possibilitem o suporte a atividades e interações oriundas de um processo de Educação a 

Distância, e integrar tais aplicações a um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 

possibilitando seu acesso através de Dispositivos Móveis. Como contribuição para a 

efetivação dos propósitos deste trabalho, um modelo de integração baseado em Serviços 

Web é apresentado, voltado para a interligação de um AVA e três aplicações 

educacionais móveis, propostas com o intuito de permitirem uma ampliação no que se 

refere aos mecanismos de notificação e comunicação, presentes nos atuais ambientes de 

aprendizagem baseados na Internet, bem como uma melhoria destes no que se refere ao 

suporte de atividades de campo ou laboratoriais. A justificativa deste esforço está 

centrada na necessidade pedagógica premente de flexibilizar cada vez mais o processo 

de interação e comunicação entre participantes de ambientes para aprendizagem a 

distância. 

 

Palavras-chaves: Aplicações Móveis, Ambientes Virtuais de Aprendizagem, 

Informática Educativa, Educação a Distância. 
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Abstract 

 

This dissertation proposes an extension of the traditional concept of Learning 

Management System (LMS) – currently based on the Web technology – where it must 

act as an integration element for several media aiming the Distance Education process. 

As a first step heading to this purpose, a web service-based integration model is shown 

between the SOLAR environment of the web-based distance courses and a set of mobile 

education applications, which are developed with the intention of allowing an increase 

of the present resources in the used virtual environment. The model of integration is 

based in Web Services whom communicate with three educational mobile applications. 

This mobile applications extend a notify, communication and on field works services of 

a LMS.  The justification of this effort is based on the pedagogic need of having more 

and more the interaction process and the communication with learning in distance 

education environments. 

 

Key-words: Mobile Application, Virtual Learning Environment, Computer-assisted 

Lerning, Distance Education. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Neste capítulo será apresentado um resumo do contexto e das necessidades que 

nortearam o desenvolvimento do presente trabalho de pesquisa, justificando sua criação e 

apresentando seus objetivos, tanto gerais quanto específicos. Por fim, será vista a estrutura 

geral do presente texto dissertativo, explanando brevemente sobre cada um dos assuntos 

abordados em suas seções. 

1.1  Visão Geral 
Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) integram tecnologias de Informação e 

Comunicação com a finalidade de criar um ambiente baseado na Internet que possibilite o 

processo de construção de conhecimento e autonomia por parte de seus interagentes (Castro 

Filho, 2005). Sua principal utilização é na modalidade de Educação chamada Educação a 

Distância, onde os diversos partícipes do processo de aprendizagem estão distantes 

geograficamente e/ou temporalmente, e se utilizam de meios de comunicação para a interação 

entre os mesmos. Os AVA, tradicionalmente (Castro Filho, 2005), integram serviços de 

comunicações disponíveis na Internet - tais como o Correio Eletrônico e Chat, com 

mecanismos de gerência de cursos e sistemas de envio de arquivos. Todos estes recursos tem 

como elemento unificador as tecnologias utilizadas na World Wide Web (WWW), tais como 

Hypertext Markup Language (HTML), Active Server Pages (ASP), PHP, ASP.Net, JavaScript 

e Java. A consolidação destas ferramentas de apoio ao aprendizado a distância, ocorrida nos 

últimos anos, deveu-se à popularização do processo de Educação a Distância nos centros 

acadêmicos e nos treinamentos a distância de cunho empresarial (Trifonova e Rochetti, 2003-

B; Pequeno et al., 2004). Estes treinamentos dentro do âmbito das empresas estão inseridos no 

que foi denominado E-Learning, que seria a utilização de tecnologias de Informação e 

Comunicação, tais como os CD-ROM Multimídias e a Internet, para o processo de 

capacitação de profissionais. 

Os AVA são, em sua maioria, baseados no modelo Cliente-Servidor, onde todas as 

funcionalidades do ambiente de aprendizagem se encontram em um servidor remoto e podem 

ser acessadas através de um cliente Web. Infelizmente, a maioria destes ambientes não possui 

uma arquitetura que permita distribuir o custo computacional entre mais de um servidor e que 

possibilite a integração com outras ferramentas educacionais. Com esta proposta, foi 
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desenvolvido, em 2003, o ambiente SOLAR (2005) para cursos a distância baseados na Web, 

pela Universidade Federal do Ceará, através do Instituto UFC Virtual, voltado para a pesquisa 

e desenvolvimento de tecnologias e ferramentas a serem aplicadas ao processo de Educação a 

Distância. O ambiente SOLAR foi desenvolvido utilizando a tecnologia de páginas dinâmicas 

baseadas em Active Server Page, Componentes de Software, que podem ser acessados pelas 

páginas ASP, tanto local quanto remotamente, através da tecnologia de Distributed Common 

Object Model (DCOM), e um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD). Estas 

três tecnologias podem residir em um mesmo servidor ou em servidores diferentes, o que 

permite a distribuição da carga de processamento e uso de memória sobre a aplicação. A parte 

cliente do sistema é acessada através de um navegador Web, cuja carga de processamento 

reside nas chamadas ao servidor Web, a composição das páginas em HTML e a execução de 

código em linguagem Javascript. 

 

Figura 1 - Arquitetura do Ambiente SOLAR (Pequeno et al., 2004). 
 

Como os Ambientes Virtuais de Aprendizagem são, normalmente, desenvolvidos para 

a Web, sua ergonomia e funcionalidades são definidas para microcomputadores conectados à 

Internet, usualmente através de conexões com fio ou sem fio de curta distância e alta-

velocidade, como o Wi-Fi, que deverá ser abordado no capítulo três. Assim, participantes de 

um curso a distância que necessitem estar em constante mobilidade, por exemplo, devido a 

atividades profissionais, têm uma maior dificuldade de acessar os AVA, pois, muitas vezes, 
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não dispõem dos meios computacionais necessários para o mesmo. Estes indivíduos, no 

entanto, dispõem, muitas vezes, de Dispositivos Móveis (DM) para comunicação de voz e 

dados (e.g. celulares, smartphones e PDA), bem como para armazenamento de informações 

pessoais. Tais dispositivos podem ser utilizados para interação destas pessoas que se 

encontram em trânsito, com cursos a distância disponíveis em um AVA, se os recursos destes 

ambientes virtuais fossem adaptados às limitações de processamento e memória, assim como 

os aspectos ergonômicos dos DM.  

1.2  Justificativa 
Embora possuam diversas vantagens para o processo de Educação a Distância, os Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem são presos a conexões de Internet que, em sua maioria, são 

provenientes de computadores locais conectados através de provedores de alta-velocidade 

(e.g. Asymmetric Digital Subscriber Line - ADSL) ou baixa-velocidade (e.g. linha discada), 

ou ainda, de redes corporativas ou institucionais. No entanto, os participantes destes cursos a 

distância, muitas vezes, precisam se deslocar por motivos profissionais ou pessoais, perdendo, 

momentaneamente, sua ligação com o curso a distância em que participa. Existe também o 

caso onde um curso necessita que o aluno tenha aulas de campo ou práticas, colete dados e 

possa publicar estes dados para um tutor e/ou outros colegas do curso. Em ambos os casos, 

seria interessante o uso de dispositivos móveis que possibilitassem ao interagente manter-se 

conectado ao curso de forma virtual, ou seja, não necessariamente sempre ligado ao ambiente, 

conhecendo as ações realizadas dentro do curso e podendo se comunicar com o mesmo para 

troca de informações ou comunicação com tutores e/ou outros participantes. Os dispositivos 

móveis oferecem aos participantes a mobilidade, definida como a capacidade de pessoas 

utilizarem dispositivos portáteis funcionalmente poderosos que ofereçam a capacidade de 

realizar facilmente um conjunto de funções de aplicação, sendo capaz de conectar-se, obter 

dados e fornecê-los a outros usuários, aplicações ou sistemas (Lee et al, 2005). O desafio, 

então, está em integrar os AVA, um sistema considerado legado, com aplicações que estariam 

rodando em dispositivos móveis, tais como os Personal Digital Assistant (PDA), celulares ou 

Tablet PC (Miranda et al, 2004). Exemplos de modelos para integração são apresentados por 

Andronico et al. (2004), Miranda et al. (2004) e Sharma e Kitchens (2004). Porém, suas 

abordagens preocupam-se mais com questões relevantes à ergonomia do acesso de conteúdo 

para ambiente móvel, não detalhando uma possível integração baseada nos mecanismos de 

comunicação, notificação e apoio a trabalhos em campo. Este trabalho parte deste ponto, 

especificando um conjunto de aplicações que estendam os mecanismos tradicionais de 
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notificação e comunicação dos AVA, permitindo ao aluno acompanhar as atividades e ações 

realizadas no âmbito de um curso a distância baseado na Web, através de Dispositivos 

Móveis. Além disso, o apoio a atividades de campo (no inglês, on the field), na forma de um 

mecanismo de coleta de trabalhos através de Comunicação Móvel, é proposto como modelo 

de extensão da funcionalidade de Trabalhos, presentes nos AVA. Estas aplicações são 

integradas através de uma camada de Web Service, abordagem já conhecida e utilizada pelos 

autores supracitados. No entanto, alguns aspectos são sugeridos para melhoria do processo de 

integração, tais como segurança na comunicação e estratégias de independência entre a 

camada de integração e o AVA. 

1.3  Objetivos 
Os objetivos que guiaram o desenvolvimento do presente trabalho estão divididos em 

principal e específicos, descritos a seguir. 

1.3.1  Objetivo Principal 

Desenvolver um conjunto de serviços Web que permitam a integração de um Ambiente 

Virtual de Aprendizagem com Dispositivos Móveis, bem como um conjunto de aplicações 

móveis que dêem suporte a Educação a Distância e que utilizem tais serviços. 

1.3.2  Objetivos Específicos 

a. Ampliar a dimensão espaço-temporal dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, 

colocando-os em uma dimensão onde o participante possa manter um relacionamento 

permanente com o ambiente de aprendizado e com os demais interagentes de um curso 

a distância; 

b. Contribuir para melhoria do ambiente SOLAR, possibilitando que o mesmo possa se 

inserir em um processo de convergência de tecnologias (Web, mobile systems, etc.) em 

prol de um modelo de educação que incentive o desenvolvimento da autonomia e 

criatividade dos alunos; 

c. Especificar e modelar uma camada de serviços, baseada em Web Service, que 

possibilite a integração entre um AVA e um conjunto de aplicações móveis; 

d. Especificar, modelar e desenvolver uma aplicação móvel que possibilite ao 

participante de um curso a distância manter-se informado sobre as ações efetuadas 

pelos professores e outros participantes deste curso, no que diz respeito a intervenções 

em fóruns, alterações da agenda, publicação e/ou correção de atividades, publicação 

de conteúdo e avisos; 
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e. Especificar e modelar uma ferramenta que possibilite identificação dos participantes 

que estejam conectados a um curso a distância, bem como a troca de mensagens curtas 

entre os mesmos;  

f. Especificar e modelar uma ferramenta que possibilite a estruturação e o envio de 

informações referentes a uma atividade prática, para um curso a distância baseado na 

Web. 

g. Testar a aplicação descrita no item “d”, assim como os serviços desenvolvidos para o 

processo de integração, utilizando um curso a distância. 

1.4  Estrutura dos Capítulos 
O presente texto dissertativo está organizado em sete capítulos, dos quais o primeiro é a 

introdução, onde, como visto nas seções anteriores, são tratados os objetivos e justificativa da 

pesquisa, bem como a estrutura geral do trabalho. Os demais capítulos são divididos em: 

 Capítulo 02: Educação a Distância e Ambientes Virtuais de Aprendizagem, onde é 

apresentado o contexto educacional do trabalho desenvolvido, definindo a 

modalidade de Educação onde se insere, sua relação com as Tecnologias de 

Informação e Comunicação e sua inserção dentro dos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem; 

 Capítulo 03: Dispositivos Móveis, que encerra um resumo do panorama atual dos 

Dispositivos Móveis, as plataformas de desenvolvimento para estes dispositivos e os 

problemas encontrados no processo de criação de aplicações para Dispositivos 

Móveis; 

 Capítulo 04: Educação a Distância e Dispositivos Móveis, que resume o estado da 

arte em utilização de Aplicações Móveis para Educação a Distância, definição de 

Mobile Learning (M-Learning) e exemplos de projetos relacionados a M-Learning, 

já executados ou em execução. Também são vistos modelos de integração entre 

AVA e Aplicações Móveis, dando ensejo à contextualização das contribuições 

apresentadas pelo presente trabalho de pesquisa; 

 Capítulo 05: Definição de aplicações para integração de Dispositivos Móveis à 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem, onde são apresentadas as contribuições deste 

trabalho de pesquisa para o contexto de M-Learning aplicado a Educação a 

Distância, detalhando as aplicações envolvidas e apresentando a arquitetura geral do 

projeto de software desenvolvido no âmbito desta pesquisa; 
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 Capítulo 06: Estudo de Caso, onde é apresentado um exemplo da utilização da 

estrutura de integração proposta no presente trabalho, bem como de uma das 

aplicações móveis de suporte a Educação a Distancia propostas, dentro de um 

cenário real de um curso baseado na Web. São apresentados detalhes sobre o 

processo de criação do curso, interação dos participantes com o sistema e avaliação 

da utilização da aplicação proposta; 

 Capítulo 07: Conclusão, onde são apresentadas a análise dos testes envolvendo o 

sistema proposto, as considerações finais a respeito do trabalho desenvolvido, as 

publicações geradas a partir da pesquisa desenvolvida e as propostas de trabalhos 

futuros, oriundas dos resultados obtidos. 

Esta estrutura de capítulos permite a visualização do trabalho desenvolvido, partindo 

de seu contexto maior, dentro da Educação a Distância, e indo até o mais específico, donde 

são apresentados os produtos da pesquisa. A Figura 2 permite uma visualização do trabalho 

como um todo, através de um mapa conceitual. 

 
Figura 2 - Mapa Conceitual do Trabalho. 

 

No capítulo a seguir, será apresentado o contexto educacional onde se insere o 

presente trabalho, indo da definição de Educação a Distância até a caracterização de 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem e algumas de suas deficiências. 
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Capítulo 2 

 Educação a Distância e Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem 

Neste capítulo será abordado o conceito de Educação a Distância (EaD), seus pressupostos 

pedagógicos e sua importância na formação do homem contemporâneo. Também será 

mostrada a relação da EaD com as Tecnologias de Informação e Comunicação, presentes hoje 

na sociedade, bem como um dos produtos desta união que são os Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem. Por fim, será analisada uma deficiência destes ambientes virtuais e sugerida 

uma solução.  

2.1  Educação a Distância 
Nos dias atuais, diversos tipos de organização, no mundo todo, estão exigindo cada vez mais 

que seus profissionais possuam iniciativa, flexibilidade, autonomia, múltiplas competências e 

estejam sempre atualizados. Para Belloni (2001-A), tais características seriam reflexos de uma 

mudança social-econômica denominada pós-fordismo, que é um modelo industrial que propõe 

uma alta inovação dos produtos fabricados, alta variabilidade de processos de produção e 

responsabilização do trabalho. Este modelo vai se consolidar na década de noventa, quando as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) redesenham a maneira como as empresas e 

outras instituições devem funcionar, adicionando-lhes um caráter cada vez mais globalizado, 

exigindo dos trabalhadores uma maior qualificação e autonomia em seu processo de 

produção, a fim de atender ao requisito de maior responsabilidade no trabalho, característico 

do pós-fordismo. Estas modificações sociais têm reflexo no processo de Educação, 

responsável pela formação dos profissionais que irão atuar no mercado de trabalho. Segundo 

Trindade (1992 apud Belloni, 2001-A, p.30), é preciso que se trabalhe no processo 

educacional com a perspectiva de time free, pace free e place free (livre no tempo, no ritmo, e 

no espaço) que são características da modalidade de Educação chamada Educação a Distância 

(EaD). Esta modalidade se caracteriza pela utilização de meios tecnológicos (e.g. impressos, 

rádio, televisão e Internet) para servir de suporte ao processo de aprendizagem onde os 

interagentes estão dispersos tanto geograficamente, quanto temporalmente (Decreto no. 5. 

622, 2005, cap. I, art. 1) . Por se utilizar primordialmente de meios tecnológicos para a troca 

de informações e a comunicação entes aprendizes, a EaD foi profundamente impactada pelas 

TIC utilizadas atualmente, principalmente a Internet e as redes de telecomunicações. Esta 
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modalidade, segundo Belloni (2001-A), adequa-se bem ao processo de formação de adultos, 

tais como a Educação Superior e Formação Continuada (no inglês, longlife education). No 

entanto, não basta um modelo novo de Educação se este ainda estiver arraigado em modelos 

antigos de se trabalhar o processo de aprendizagem. Questiona-se, então, como contribuir para 

a formação de um ser humano mais autônomo, flexível e independente, se a maneira como se 

trabalha hoje nas instituições de ensino ainda possui reflexos do fordismo, produzindo uma 

“educação de massa”, onde o aprendiz é tratado apenas como um receptor de informação e 

suas individualidades quanto ao processo de aprendizagem são ignoradas (Belloni, 2001-A, p. 

09-24 passim). Esta abordagem do aprendizado é característica de uma visão behaviorista da 

epistemologia (teoria do conhecimento) do aluno e se reflete na metodologia e na didática 

aplicadas a salas de aula. Para o Behaviorismo, o conhecimento é algo que precisa ser 

transmitido e que se encontra fora do ser, nos objetos aos quais o indivíduo se propõe a 

conhecer. Outra característica desta corrente da Psicologia é que o conhecimento se confunde 

com comportamento, ou seja, a resposta de um indivíduo a estímulos do meio ambiente, e que 

este comportamento pode ser conduzido para respostas desejadas, através de 

condicionamento. Esta idéia é reflexo do pensamento de Thorndike, empirista americano do 

século XIX, que deduziu duas leis fundamentais da aprendizagem: 

A lei do efeito, segundo o qual todo organismo tende a repetir uma resposta a um 
estímulo do meio que produza um efeito agradável; 
A lei do exercício, também chamada de lei da formação de hábitos, que consta de 
duas partes: 
- a lei do uso: Quando dada situação é seguida por certa resposta ou grupo de 

respostas, o vínculo entre o estímulo e a resposta se torna mais forte através do 
exercício assim obtido; 

- a lei do desuso: “Quando determinada situação é raramente seguida  por certa 
resposta, a associação entre o estímulo e esta resposta se enfraquece e o grau 
desse enfraquecimento depende da magnitude do desuso”  

(Garet, 1969 apud Oliveira et al., 2001, p. 17-18). 

Estas leis fundamentam a idéia de que para se obter uma resposta desejada - por 

exemplo, a de que um aluno saiba somar dois mais dois -, é necessário que se dêem estímulos 

positivos e se repita este processo várias vezes. Estes estímulos positivos seriam, por 

exemplo, os pontos dados à nota de avaliação de um indivíduo na escola. O Behaviorismo 

trouxe para a Educação, além das idéias discutidas acima, as seguintes práticas (Oliveira et 

al., 2001, p. 20-21): 

 Planejamento das aulas centrado no conteúdo e nas condições e ferramentas externas 

ao aluno. Uma vez que o estímulo para o aprendizado é externo, então a forma de 

apresentar os objetos que se deseja conhecer e o discurso para esta apresentação são 

fundamentais; 
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 Considerar que o erro é indesejado, já que só o acerto é considerado um fator 

positivo para o processo de conhecimento; 

 A relação entre os alunos é desconsiderada ou minimizada, pois o processo de 

conhecimento é gerado através de exercícios e treinos, que são práticas individuais. 

Isso reflete a essência mecânica com que o Behaviorismo enxerga o aprendizado; 

 Desconsideração do conhecimento prévio do aluno, uma vez que todo conhecimento 

é proveniente dos objetos aos quais se está expondo e sua apropriação é feita através 

da relação estímulo-resposta (desejada). 

Esta forma de educar negligencia fatores como as motivações afetivo-cognitivas do 

indivíduo. Também é desconsiderada a relação entre o aprendiz e seus pares como motivador 

para o processo de conhecimento. Outro fator importante para o processo de aprendizagem 

que é negligenciado pelo Behaviorismo é o erro do aprendiz, que não é visto como estratégia 

montada pelo mesmo, rumo à solução de um dado problema, ocasionando uma inflexibilidade 

no processo de aprendizagem do aluno e futuramente, do indivíduo que irá enfrentar 

problemas na vida e cuja flexibilidade para resolução destes será comprometida. Por último, 

esta proposta epistemológica, que se reflete em prática pedagógica comportamentalista, 

colabora para a centralização do processo de conhecimento no professor, criando uma relação 

heterônoma entre professor e aluno, o que pode levar a um indivíduo centrado 

demasiadamente na figura de um chefe e sem nenhuma iniciativa ou autonomia. Todos estes 

fatores vão de encontro ao novo indivíduo que se deseja formar no âmbito da Educação, que 

deve desenvolver sua autonomia, flexibilidade, iniciativa e auto-aprendizagem (Belloni, 2001-

A, p. 6 e 20). Tais características podem ser estimuladas dentro de uma ótica epistemológica 

Interacionista da aprendizagem. 

Para Schlemer (Barbosa (org.), 2005, p. 33), o Interacionismo é definido como uma 

área da Epistemologia que acredita ser o conhecimento fruto do processo de interação entre 

sujeito e objeto. Entendendo-se sujeito como fruto da ação de auto-construção do indivíduo, 

tanto no espaço quanto no tempo (Barbosa (org.), 2005, p. 34). Dentro desta proposta, o 

objeto ou meio “não se constitui em ‘estímulo’, assim como o sujeito, por si só, não se 

constitui ‘sujeito’ sem que haja a mediação do meio físico e social” (Barbosa (org.), loc. cit.). 

Portanto, o processo de conhecimento se dá através da interação entre sujeito e objeto, 

partindo da ação do primeiro e levando em consideração suas estruturas (idéias) “previamente 

construídas ou em construção” (Becker, 1993, p. 122 apud Barbosa (org.), loc. cit.). Três 

grandes expoentes desta corrente Epistemológica são Piaget, Vygotsky e Wallon. O primeiro, 

epistemólogo e biólogo suíço, contribuiu com a noção de conhecimento sendo um processo de 
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organização, estruturação e explicação das experiências do sujeito com o mundo dos objetos, 

implicando que a simples vivência de uma situação não corresponderia ao conhecimento da 

mesma (Oliveira et al., 2001, p. 37). Ele também contribuiu com sua análise da gênese do 

conhecimento e da definição dos estágios cognitivos do desenvolvimento humano, os quais 

são o Sensório-motor, o Lógico-concreto e o Lógico-formal (Ibid., p. 39-42). Vygotsky, 

psicólogo russo, parte do mesmo pressuposto de interação sujeito-objeto utilizado por Piaget. 

Porém distingue-se em alguns pontos do epistemólogo suíço, como a questão da fala 

egocêntrica da criança – responsável pela transformação em pensamento da fala social externa 

- e da importância da linguagem no processo de construção do conhecimento. Ele mantém 

uma convergência básica no que diz respeito à importância das trocas sociais do sujeito para a 

viabilização do pensamento (Ibid., p.44). Vygotsky também define a precedência do 

aprendizado ao próprio desenvolvimento do sujeito, haja vista que o desenvolvimento inicial 

se beneficia das experiências sociais significativas que a criança tem ao se relacionar com os 

adultos ou outras crianças. Por fim, dois conceitos definidos pelo psicólogo russo são de suma 

importância para a Educação a Distância: 

 A idéia de que o processo de conhecimento é mediatizado, ou seja, dá-se através de 

meios físicos (e.g. instrumentos) e sociais. Isto vai ao encontro da idéia de Educação 

a Distância, que utiliza meios tecnológicos para propiciar o processo de 

aprendizagem; 

 A definição de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), que pode ser entendida 

como a distância entre o desenvolvimento concluído do indivíduo, chamado real, e o 

desenvolvimento potencial do mesmo. Este conceito valida a necessidade de 

intervenção de outro indivíduo para que o aprendiz possa realizar atividades que não 

conseguiria fazer de modo autônomo absoluto (Ibid., p.45). Dentro do processo de 

Educação a Distância, isso implicaria na necessidade da interação entre aluno-

professor, sendo o professor um mediatizador, problematizador e orientador das 

atividades, influenciando na ZDP do aluno. Este processo também se dará entre 

aluno-aluno, favorecendo a troca de experiência e a construção colaborativa de 

conceitos. 

Por fim, temos a contribuição do psicólogo Henri Wallon, que reforça o aspecto social 

dentro do processo de desenvolvimento do conhecimento, pois, para ele, a criança já nasce um 

ser social e aprende através de interação com outras crianças ou adultos. Também contribui 

ressaltando a importância da emoção para o processo de relação entre a criança e o adulto, ou 

ainda, entre o “eu” e o outro, pois é assim que inicialmente se estabelece a comunicação do 
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recém-nascido e os adultos, evoluindo conforme há o desenvolvimento da criança. Este 

processo implica que as pessoas não se comunicam apenas por palavras e gestos, mas também 

com sentimento e afetividade. Estas duas características são importantes tanto para a 

Educação quanto, mais especificamente, à Educação a Distância, pois esta última pode causar, 

muitas vezes, um isolamento dos participes de um curso, já que os mesmos podem se 

encontrar distantes espacialmente e temporalmente. Esta deficiência debilita o processo de 

aprendizagem, pois retira aspectos da afetividade e do relacionamento em grupo.   

As necessidades individuais de aprendizagem são variáveis entre um aprendiz e outro, 

conforme foi proposto por Piaget e Vygotsky (Oliveira et al., 2001, p. 39-46, passim). No 

entanto, as Tecnologias de Informação e Comunicação utilizadas no processo de 

aprendizagem são abordadas, muitas vezes, de forma behaviorista (Barbosa (org.), 2005, 

p.34) e por isso não levam em consideração o ritmo individualizado de aprendizagem dos seus 

interagentes (Oliveira et al., 2001). Na EaD, o processo de aprendizado de cada um dos 

interagentes deve ser respeitado e estimulado, tendo uma abordagem interacionista (Barbosa, 

2005, p. 34). O estímulo e o interesse precisam ser cultivados, pois tais elementos são 

condições necessárias para a aprendizagem, inclusive no meio presencial. É preciso trabalhar 

a Educação a Distância através de práticas pedagógicas que levem em consideração: 

 Os conhecimentos prévios dos indivíduos e seus ritmos de aprendizagem, como 

proposto por Piaget; 

 A importância da comunicação entre os participes do processo educacional, bem 

como a mediatização deste processo, como proposto por Vygotsky; 

 A dimensão sócio-afetiva necessária à construção do conhecimento, como definido 

por Wallon. 

Ademais, a possibilidade do indivíduo se relacionar e interagir, mesmo distante 

espacial e/ou temporalmente, é de primordial importância para a EaD. Isto deve se refletir em 

todos os meios usados pela Educação a Distância, inclusive em sua mídia mais atual, a saber, 

os Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Nestes ambientes, tecnologias como a World Wide 

Web, Realidade Virtual, Inteligência Artificial e outros saberes da Ciência da Computação 

mesclam-se através de interoperações com os saberes da educação e com as novas 

perspectivas didáticas e metodológicas que se pretende sejam as inspiradoras de uma 

mudança de paradigmas educacionais (Pequeno, 2002).  

Neste ponto onde se definiu a Educação a Distância e se frisou a importância na 

escolha do modelo pedagógico a ser adotado para esta modalidade de Educação, é necessário 

alertar que a mediatização do processo de aprendizagem exige uma tradução da mensagem 
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pedagógica com a qual se deseja trabalhar, para o meio técnico escolhido para o processo de 

EaD (Belloni, 2001-A, p. 63). Sendo assim, deve-se ter muito cuidado para não se utilizar um 

meio, por exemplo, a Web, sem levar em consideração suas limitações. Este processo de 

transformação da metodologia e do conteúdo a ser abordado em um curso a distância para 

diferentes mídias é chamado de transição didática. Um exemplo da não observância deste 

processo é a publicação, na Web, de longos textos, que são inadequados para leitura em um 

monitor de computador. Outro exemplo é a utilização de vídeos muito longos para serem 

transmitidos através da Internet, e assistidos em um computador, já que este processo pode ser 

demasiadamente monótono para o aprendiz. Finalmente, tem-se como amostra de ineficiência 

no processo de mediatização a utilização de mensagens muito extensas em fóruns de 

discussão de Ambientes Virtuais de Aprendizado, que tornam impraticáveis sua leitura e 

debate com os demais participantes, devido ao volume de informação que esta prática pode 

vir a gerar. Para visualizar este problema, imagine vinte pessoas escrevendo textos com mil 

palavras em um fórum de discussão. Se um interagente tentasse ler todas as mensagens para 

poder discutir com os demais, poderia ficar desmotivado frente ao volume textual para leitura 

em computador. Desta forma, todo o processo de interação em fórum seria perdido. 

Por fim, é importante salientar que o uso da tecnologia não pode ser visto como uma 

“tábua de salvação” para o processo de Educação deficitário que hoje é realidade no Brasil, 

mas pode, se racionalmente utilizado, contribuir para melhoria no processo de aprendizagem 

como comentado por Castro (2001, p. 17-19). No entanto, deve-se ressaltar que este processo 

educacional que lança mão do uso de TIC deve contribuir para a criação de um senso crítico 

do uso da própria tecnologia, a fim de que não seja o mercado de consumo tecnológico o mote 

principal do uso das TIC na Educação. Neste contexto, pode-se levantar a questão 

concernente ao atual paradigma educacional, que não se mostra a contento no processo de 

desenvolvimento do referido senso crítico quanto ao uso de tecnologia. Tal afirmação pode 

ser percebida através da torrente de compras de dispositivos eletrônicos de comunicação, 

processamento e/ou armazenamento de dados pessoais, vista hoje, tanto no Brasil quanto no 

mercado mundial (Belloni, 2001-B; Ames, 2006; Braun, 2006) e cujo potencial é, 

normalmente, subutilizado por seus consumidores. Um exemplo disto são os celulares atuais, 

que possuem diversos serviços – SMS1, MMS2, comunicação Bluetooth, execução de 

aplicações JAVA, etc. -, dos quais apenas alguns poucos são utilizados. Este consumismo 

acaba sendo refletido nas instituições educacionais que adotam novas TIC, baseando-se, 

                                                 
1 Short Message Service 
2 Multimedia Messaging Service 
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principalmente, no fato de serem aparatos tecnológicos atuais, e não em virtude de um 

planejamento pedagógico-didático prévio que deveria nortear, a priori, o uso de tais recursos. 

Tal prática já se mostrou ineficaz no passado (Castro, 2001, p. 156-157, 168-170) e continua 

sendo agora. 

A seguir, serão aprofundadas um pouco mais as características dos Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem. 

2.2  Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) 
Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) integram TIC com a finalidade de criar 

ambientes baseados na Internet que possibilitem o processo de construção de conhecimento e 

autonomia, por parte de seus interagentes (Castro Filho, 2005). Eles são software educativos 

nos quais “os sujeitos podem interagir e construir conhecimento” (Barbosa (org.), 2005, p. 

34). 

O desenvolvimento dos AVA tem sua origem na segunda metade da década de 

noventa, quando os primeiros ambientes de Educação Baseada na Web foram desenvolvidos e 

utilizados em cursos a distância. Segundo Lucena e Fulks (2000), o primeiro livro publicado 

sobre o assunto foi o Web-Based Instruction, de B. H. Khan, em 1997. Estas ferramentas 

integram serviços de comunicações disponíveis na Internet - tais como o Correio Eletrônico e 

Salas de Discussão (Chat) -, com mecanismos de gerência de cursos e sistemas de envio de 

arquivos (upload). Todos estes recursos teriam como elemento unificador as tecnologias 

utilizadas na World Wide Web (WWW), tais como HTML, ASP, PHP, ASP.Net, JavaScript e 

Java. A consolidação destas ferramentas de apoio ao aprendizado a distância ocorrida nos 

últimos anos se deveu à popularização do processo de Educação a Distância nos centros 

acadêmicos e nos treinamentos a distância de cunho empresarial. Tais treinamentos, dentro do 

âmbito das empresas, estão inseridos no que é denominado E-Learning, que seria a utilização 

de TIC, tais como os CD-ROM Multimídias e a Internet, para o processo de capacitação de 

profissionais. 

Segundo Pequeno et al. (2004), os Ambientes Virtuais de Aprendizagem podem ser 

divididos, quanto ao modelo de interação, em:  

 Ambientes de Apoio a Cursos – orientados ao aluno ou ao professor e voltados à 

publicação de textos e atividades voltadas a cursos a distância;  

 Ambientes Colaborativos – onde a principal característica seriam os trabalhos em 

grupo e a interação entre os participantes;  

 Ambientes Híbridos, que mesclariam as características dos anteriores.  
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Quanto ao acesso à ferramenta, podem-se dividir tais ambientes em Comerciais de 

Código Fechado, Gratuitos de Código Fechado e Gratuitos de Código Aberto. Como exemplo 

do primeiro tipo, temos o Blackboard, desenvolvido pela empresa Blackboard (2005); no 

segundo caso, temos o AulaNet (2005), desenvolvido pela Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro (PUC-Rio); para o último caso, temos como exemplo o TelEduc (2005), 

desenvolvido pela Universidade de Campinas (Unicamp). Além destes, têm-se os ambientes 

institucionais que não são vendidos nem estão disponíveis para uso amplo, pois foram 

desenvolvidos para uso interno às instituições que os desenvolveram. Como exemplo destes 

ambientes, temos o E-Proinfo (2005), que foi desenvolvido pelo Ministério da Educação. 

Quanto à natureza distribuída destas aplicações, elas são, em sua maioria, baseadas no 

modelo Cliente-Servidor Web, onde todas as funcionalidades do ambiente de aprendizagem se 

encontram em um servidor remoto e podem ser acessadas através de um cliente Web. 

Infelizmente, a maioria destas ferramentas não possui uma arquitetura que permita distribuir o 

custo computacional entre mais de um servidor. A fim de solucionar este problema e criar um 

ambiente virtual híbrido quanto ao modelo de interação, foi criado o SOLAR (2005) pela 

Universidade Federal do Ceará, um ambiente que privilegia formas de interação e não de 

controle.  

O SOLAR possui três componentes que interagem entre si, formando a aplicação 

servidora. A Figura 3 mostra os componentes básicos do sistema – Servidor Web, 

Componentes de Software e Sistema Gerente de Base de Dados –, em uma visão geral. Deve 

ser ressaltado o fato destes três componentes principais do servidor poderem estar sendo 

executados em diferentes computadores, distribuindo a carga de processamento que incidiria 

sobre o ambiente SOLAR. A parte cliente da arquitetura do SOLAR é implementada através 

de navegadores Web, pois o sistema é baseado em servidores HTTP (HiperText Transfer 

Protocol) (Santos e Pequeno, 2004). 

Algumas telas deste ambiente podem ser vistas na Figura 4. Este ambiente trabalha 

com quatro perfis de interagentes, os quais definem as ferramentas e os direitos de acesso à 

informação dentro do SOLAR (Figura 5 – A). O primeiro deles é o Aluno, que participa dos 

cursos e tem acesso tanto ao material publicado, quanto a fóruns, bate-papos, trocas de 

mensagens e portfólio pessoal (Figura 5 – B). O segundo perfil seria o do Professor, que 

possui as mesmas ferramentas que o aluno, tendo como distinção os mecanismos de avaliação 

presentes na opção Acompanhamento (Figura 5 – B). O terceiro perfil é o de Editor (Figura 5 

– C), que aglutina as tarefas de definição e publicação de cursos, bem como gerência de 

matrículas. Por último, tem-se o Administrador, responsável pela atribuição dos perfis de 
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Editor e Professor, acesso a informações dos alunos, dentre outras atribuições (Figura 5 – D). 

Todos estes perfis possuem funcionalidades consideradas básicas para o desenvolvimento de 

suas funções, diminuindo o esforço de navegação dos participantes dentro do ambiente. 
 

Base de 
Dados

Componentes de 
Software

Servidor
Web

Páginas Dinâmicas
Navegador Web

Diretórios

Aplicação Cliente
do SOLAR

Aplicação Servidora do SOLAR

 
Figura 3 - Arquitetura do SOLAR. 

 

 
Figura 4 - Ambiente SOLAR. 

 

O SOLAR foi construído para que os cursos a distância possam ser definidos e 

publicados da forma mais simples possível, porém, não dispensando o trabalho de uma equipe 

multidisciplinar que deverá construir o material do curso, bem como definir sua abordagem 

metodológica. Esta equipe é responsável pela tradução dos objetos a serem estudados para um 

discurso que seja condizente com o meio escolhido e que possibilite um fácil acesso e 

interação dos participantes – processo de transição didática. Este Ambiente Virtual de 

Aprendizagem foi escolhido para ser utilizado no processo de integração proposto neste 
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trabalho dissertativo. Os motivos para esta escolha são relativos ao ambiente, que aglutina as 

principais características dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, tais como gerência de 

participantes, ferramentas de comunicação e ferramentas de publicação de material. Estas 

características possibilitam que testes feitos nele – como de usabilidade no acesso a conteúdos 

de um curso ou às ferramentas de interação e comunicação - possam ser válidos para outros 

ambientes de aprendizagem baseados na Web. Outro motivo é está relacionado à cooperação 

da equipe de desenvolvimento do SOLAR que ficou interessada em auxiliar no processo de 

modificações do ambiente a fim de se adequar às funcionalidades propostas neste trabalho. 

Por último, a possibilidade de teste do ambiente integrado proposto neste trabalho em um 

curso à distância publicado dentro do SOLAR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 - Tela de seleção dos perfis (A), menu dos perfis Aluno e Professor (B),  menu do perfil Editor(C)  

e menu do perfil Administrador (D). 
 

Atualmente, os ambientes virtuais vêm passando por um processo de convergência de 

tecnologias. Mídias como a Videoconferência e a Realidade Virtual estão sendo utilizadas 

nestes ambientes, estendendo seu potencial e permitindo uma maior interação entre os 

participantes e entre os mesmos e os objetos estudados. Projetos como o SINTEGRA (2005), 

desenvolvido pela Universidade Federal do Ceará (UFC) em parceria com o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial (SENAC), e financiado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e o Virtual Distance Learning (2001), 

também da UFC, procuram integrar um AVA com sistemas em Realidade Virtual, tais como 

os Ambientes Virtuais Colaborativos (no inglês, Collaborative Virtual Enviroment – CVE), 

como pode ser visto na Figura 6. 
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Figura 6 - CVE desenvolvido na UFC (capturado do software). 

 

No caso da videoconferência, pode-se citar o projeto INVENTE (Soares et al., 2001), 

do Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará (CEFET-CE), que propôs um Ambiente 

Virtual de Aprendizagem com suporte a Videoconferência, no caso, o modelo de desktop 

videoconference, ou seja, videoconferência através de um microcomputador e utilizando 

como meio a Internet.  

Embora muitas vezes os Ambientes Virtuais de Aprendizagem sejam baseados na Web 

e permitam gerenciar cursos a distância, estes espaços não se restringem somente a este 

escopo. Podem-se encontrar formas muito interessantes, como é o caso do CMAP, 

desenvolvido por Cañas (1999) e sua equipe, que possibilita a construção de mapas 

conceituais de forma colaborativa entre indivíduos dispersos geograficamente e/ou 

temporalmente, utilizando a Internet como meio de comunicação. Os mapas conceituais são 

representações gráficas do conjunto de conceitos e relações, envolvidos o processo de 

estruturação do conhecimento na mente do indivíduo (Cañas et al, 1999). A ferramenta 

CMAP trabalha com o paradigma cliente-servidor e possibilita que um mapa conceitual possa 

ser criado tanto localmente quanto em um servidor remoto. 

Um exemplo de seu uso pode ser visto no Anexo III, onde pode ser visto o mapa 

conceitual deste capítulo, resumindo a estrutura de alguns conceitos trabalhados no decorrer 

deste texto. Neste caso, não foi utilizado o recurso de trabalho colaborativo.  
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Os retângulos presentes neste mapa conceitual são os conceitos apreendidos e 

trabalhados, e as linhas as relações entre os mesmos. 

 

2.3  Limitações dos atuais AVA 
A Educação a Distância, através dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, permite que 

pessoas, antes impossibilitadas temporalmente e/ou geograficamente de participar de 

capacitações profissionais ou de cursos acadêmicos, possam ter acesso a estes, utilizando 

como meio os serviços disponíveis na Internet. Os estudos e pesquisas desenvolvidos sobre 

estes ambientes propiciaram uma melhoria considerável quanto ao processo de interação entre 

os partícipes, bem como os mecanismos de acesso ao material didático. No entanto, ainda há 

situações onde o atual modelo de AVA baseado, principalmente, no acesso através de host 

conectados a redes fixas de computadores não são adequados. Neste caso, deixa-se de atender 

ou se dificulta o acesso de pessoas que, por exemplo, necessitem se deslocar, constantemente, 

para outras cidades ou países, por motivos profissionais ou pessoais. Estes indivíduos em 

trânsito só contam, muitas vezes, com dispositivos móveis como celular e PDA, para se 

manterem informados e em interação com suas empresas ou famílias. Além destes 

profissionais, existem aqueles que fazem um curso a distância e têm atividades de campo ou 

laboratoriais, onde há coleta de dados e resultados das experiências. Estes resultados só 

podem ser publicados no AVA e discutidos em grupo após as atividades, já que estes 

ambientes, muitas vezes, não comportam computadores fixos ligados a redes cabeadas para 

todos os interagentes. A publicação deste material in loco aceleraria o processo de discussão 

entre os participantes e traria o ambiente virtual para mais próximo das experiências práticas, 

possibilitando que tais trabalhos fossem melhor orientados a distância. Neste caso, os tutores 

poderiam estar conectados ao AVA durante a experiência, verificando os trabalhos enviados e 

fornecendo um retorno aos alunos. Além disso, o próprio texto dos trabalhos seria acessível 

através do AVA durante a prática, facilitando sua compreensão mediante a práxis estabelecida 

e facilitando o debate com a tutoria do curso. O acesso ao ambiente virtual por parte destes 

alunos de campo ou laboratoriais poderia ser realizado através de dispositivos móveis 

conectados através de redes sem-fio, como os PDA ou Smartphone. Estes dispositivos 

poderiam ser adquiridos por instituições de ensino para que possam ser adotados em cursos a 

distância ou presenciais conectados. Tais ações já estão sendo adotadas em instituições de 

ensino infantil e superior em países estrangeiros e em algumas iniciativas nacionais, como 

será visto no Capítulo 4. 
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Embora o potencial computacional dos PDA e Smartphone – entendido aqui como os 

recursos de processamento e armazenamento de informações - sejam limitados ao serem 

comparados aos microcomputadores pessoais, eles possuem, normalmente, um preço menor  e 

já caminham para assimilar aplicações cada vez mais sofisticadas antes encontradas somente 

nos PC e notebook. Estas características deverão suscitar a utilização destes dispositivos tanto 

em meio empresarial e institucional, quanto pessoal, como ocorreu com o computador e, 

como este, deverão ter seu uso cada vez mais difundido no meio educacional. Este uso só 

deverá lograr êxito caso faça parte de uma estratégia metodológica e didática ampla e 

consistente, que busque melhorar concretamente o processo de construção do conhecimento. 
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Capítulo 3 

 Dispositivos Móveis 

Neste capítulo, serão vistos os conceitos básicos relativos a dispositivos móveis, mobilidade, 

protocolos de comunicação sem fio, protocolos de sincronização de dados, tecnologias de 

sistemas operacionais para dispositivos móveis, conectividade e framework para 

desenvolvimento de aplicações móveis. Também serão abordadas as restrições existentes no 

processo de desenvolvimento para dispositivos móveis. Por fim, serão discutidas as 

dificuldades inerentes ao processo de desenvolvimento de aplicações móveis e as estratégias 

para se superar tais dificuldades. 

3.1  Visão Geral 
Os equipamentos com processamento de informações vêem participando cada dia mais do 

cotidiano do homem e da mulher contemporâneos. Este fato é facilmente percebido quando se 

utiliza caixas eletrônicos de auto-atendimento nos bancos ou quando se acessa a Internet 

através do computador do trabalho, para efetuar alguma atividade profissional.  Isto não quer 

dizer que haja uma igualdade no acesso a estes meios computacionais, pois em países em 

desenvolvimento, muitos são os excluídos do acesso às novidades tecnológicas, muito embora 

já existam diversas ações para minimizar este problema. No entanto, as Tecnologias da 

Informação estão presentes na sociedade e a tendência é que se espalhem cada vez mais. 

Neste contexto, um outro fenômeno relativo ao uso da tecnologia se configura, a saber, o da 

busca de equipamentos cada vez mais portáteis e com poder de processamento cada vez 

maior. Foi assim que passou-se do computador que ficava em um Centro de Processamento 

de Dados, para os computadores pessoais e daí para os laptops, computadores portáteis do 

tamanho de pastas ou valises (Lee et al., 2005, p. 2). Cada vez mais se busca uma maior 

comodidade e velocidade para o acesso a informação e, por isso, hoje se vê o crescimento da 

utilização de equipamentos computacionais cada vez menores, como os Personal Digital 

Assistant (PDA), que possibilitam o acesso a ferramentas como editores de texto em 

computadores que cabem dentro do bolso de uma camisa masculina. Na área de comunicação, 

também está ocorrendo um efeito similar que pode ser demonstrado através do crescimento do 

uso de telefones celulares. Estes telefones portáteis não só estão ficando cada vez menores, 

como estão aumentando seu poder de processamento e aglutinando novas funcionalidades, 

vistas até então somente em computadores. Estes telefones estão cada vez mais sendo 
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utilizados no mundo todo, suplantando, inclusive, a telefonia fixa. Como exemplo deste 

processo de modificação do cenário da telefonia, temos a China, com 335 milhões de usuários 

de telefonia móvel, contra 312 milhões da telefonia fixa (IDGNow apud WEB MOBILE, 

2005, p. 7). No Brasil, são mais de 90 milhões de usuários de telefonia, cerca de sessenta 

pontos percentuais da população do país (ANATEL, 2006). Esta mobilidade apresentada por 

estes equipamentos de informação e comunicação é definida por Lee et al. (2005, p. 1) como 

sendo o “uso pelas pessoas de dispositivos móveis portáteis3 funcionalmente poderosos que 

ofereçam a capacidade de realizar facilmente um conjunto de funções de aplicação, sendo 

também capazes de conectar-se, obter dados e fornecê-los a outros usuários, aplicações e 

sistemas”. Note que o ato de se conectar definido por este autor pode ser entendido tanto 

como a comunicação entre interagentes (telefonia), quanto entre interagente e sistema (rede de 

computadores).  

Estes equipamentos ou dispositivos móveis estão inseridos dentro do que se está 

chamando Computação Móvel ou Computação Pervasiva. Esta nova área de pesquisa é 

definida por Loureiro et al. (2003) como um novo paradigma computacional que tem como 

objetivo prover ao interagente acesso permanente a uma rede fixa ou móvel, independente de 

sua posição geográfica. O estudo feito por Loureiro e sua equipe, bem como por Lee et al. 

(2005), permite diferenciar dispositivo móvel de dispositivo sem fio, sendo o primeiro 

relativo a um equipamento portátil que pode ou não estar conectado. Já o segundo utiliza 

protocolos de comunicação sem fio (no inglês, Wireless), porém, não é necessariamente 

portátil (e.g. um Microcomputador de mesa ligado em uma rede IEEE 802.11b). A criação de 

uma área nova para estudar e desenvolver soluções para estes equipamentos tem como motivo 

as características de hardware e software destes dispositivos. Para serem portáteis, eles têm 

que ter fontes de energia que possibilitem uma liberdade de transporte. O gasto de energia 

deve ser minimizado para permitir um maior tempo de uso. Esta característica reflete na 

criação de circuitos eletrônicos mais econômicos, construção de processadores que possuam 

uma relação vantajosa entre o gasto energético e poder de processamento. Os programas 

básicos e aplicativos devem ser construídos de forma a se adequar aos limites de 

processamento e memória dos dispositivos, o que implica em pesquisa na área de otimização 

de aplicações. Além disso, não é interessante que se faça uma tradução direta do que se tem 

no ambiente de computadores desktop para dispositivos portáteis, pois as limitações 

ergonômicas podem causar dificuldades para os usuários (Loureiro et al., 2003). Isto implica 

                                                 
3 Definido, neste contexto, como sendo dispositivos de fácil transporte. 
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que as aplicações existentes devem ser modificadas ou completamente reformuladas para o 

universo móvel. Serviços que hoje são acessados separadamente no ambiente Web deverão ser 

integrados para facilitar o acesso através de um PDA ou de um celular. Um exemplo disso 

seria a integração de um serviço de guia para restaurantes que já fosse integrado a serviços de 

reserva e sistema de indicação de melhor rota para translado de carro ou ônibus. Assim, ao 

invés de navegarmos por diversos sites para obter esses serviços, teríamos um sistema único 

que poderia ser projetado para recolher as informações necessárias, através de um dispositivo 

móvel que estivesse com o usuário, enviá-las para os servidores que poderiam processar suas 

requisições e fornecer como resultado um mapa para o restaurante desejado no qual se fez 

uma reserva. Esta integração pode envolver tecnologias de ponta como Agentes Inteligentes, 

Agentes Móveis etc. Todas estas mudanças suscitadas pela Computação Móvel fazem com 

que seja necessária uma nova disciplina só para estudar suas características e desenvolver 

soluções. Mas todo este investimento em pesquisa e desenvolvimento nesta nova área deve 

encontrar respaldo na necessidade sócio-econômica deste novo instrumento tecnológico. A 

indagação sobre quem utiliza Computação Móvel atualmente é respondida por Lee et al. 

(2005), quando elenca os profissionais que podem usufruir destes dispositivos em prol de uma 

melhoria na produtividade: 

 Profissionais que necessitam ficar sempre em trânsito remoto para a execução de 

suas atividades;  

 Agentes de vendas;  

 Agentes de serviço; 

 Consultores; 

 Profissionais em trânsito local; 

 Alguns profissionais de escritório;  

 Funcionários que trabalham em estoque; 

 Profissionais de saúde que necessitam fazer visitas a domicílio.  

Em suma, locais onde a mobilidade é útil e pode economizar tempo na execução das 

tarefas. Além destas aplicações profissionais, estes dispositivos também facilitam a 

organização pessoal, o entretenimento (e.g. bate-papo ou jogos por celular) e na Educação, 

principalmente a Educação a Distância. Neste campo educativo, o uso dos dispositivos 

móveis criou o Aprendizado com Mobilidade (Meireles et al., 2004; Pelissoli et al., 2004) – 

termo que vem da expressão inglesa Mobile Learning (M-Learning).  

Nas próximas seções serão vistos alguns exemplos de dispositivos móveis utilizados 

hoje, suas tecnologias de comunicação sem fio, protocolos de aplicação, sistemas 
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operacionais que existem para estes equipamentos e o processo de desenvolvimento de 

aplicações para este novo cenário. Estas aplicações computacionais para dispositivos móveis 

são chamadas de Aplicações Móveis (Lee et al., 2005, passim).  

 

3.2  Exemplos de Dispositivos Móveis 
Os dispositivos móveis estão se difundindo. Graças a este aumento em sua utilização, diversas 

soluções em hardware e software estão sendo encontradas. Nesta seção, iremos discutir as 

características de alguns dispositivos cuja utilização está em franca ascensão, como é o caso 

dos Personal Digital Assistant (PDA), ou já estão mais consolidados no mercado de consumo, 

como é o caso dos celulares e os Notebook. 

3.2.1   Celular 

Segundo Paludo (2003), o termo celular se deve à rede de comunicações ser dividida em áreas 

de cobertura, chamadas células, cada uma com transceptores de rádio freqüência - chamados 

de estação rádio-base (ERB) -, no centro de cada célula. Estas células são conectadas a 

centrais telefônicas, que permitem a ligação entre celulares e entre telefones celulares e 

telefones fixos. Os celulares têm acesso aos serviços oferecidos pela operadora de telefonia, 

através da ERB onde se encontram. As células podem ter diversas formas, de acordo com a 

topografia da região, que pode dificultar ou mesmo bloquear os sinais. No geral, adota-se o 

formato hexagonal para as células. A mobilidade oferecida pelo celular extrapola as células 

onde ele está contido através de operações denominadas handoff, processos onde há o cálculo 

de quantos celulares irão atravessar a fronteira de uma ERB e para qual célula próxima eles 

estão se deslocando, a fim de manter o canal de comunicação ininterrupto (Paludo, 2003). 

Este processo é centralizado através da entidade chamada Central de Comunicação de 

Controle, que efetua as operações de comutação de serviço celular (Alencar, 1998, p. 178).  

O celular ou Estação Móvel (EM) faz parte de um Sistema Móvel o qual é definido 

por Paludo (2003) como uma rede de comunicação por rádio freqüência que permite 

mobilidade contínua por meio de células. Por sua vez, esta definição é um caso específico da 

Comunicação Sem Fio, pois esta não necessita, obrigatoriamente, do processo de requisição 

de passagem de uma célula para outra durante a conversação.  

Os sistemas móveis celulares são normalmente divididos nas seguintes gerações 

(Paludo, 2003): 

 Primeira geração: celulares analógicos que possuem somente comunicação por voz. 

A principal tecnologia de comunicação era a Advanced Mobile Phone Service 
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(AMPS), desenvolvida nos Estados Unidos da América, e que utiliza tecnologias de 

comutação por circuito, modulação por freqüência (no inglês, Frequency Modulation 

- FM) e método de acesso por Frequency Division Multiple Access (FDMA); 

 Segunda geração: celulares digitais que possuem comunicação de dados e voz. 

Utilizam tecnologias como o Time Division Multiple Access (TDMA), Frequency 

Division Multiple Access (FDMA), Global System for Mobile Communications 

(GSM) e Code Division Multiple Access (CDMA). Utiliza tecnologias de comutação 

por circuito; 

 Geração 2,5: celulares digitais com suporte a transmissão de dados e voz, que 

possuem alguns serviços e protocolos idealizados para a terceira geração, tal como a 

comutação por pacote para transmissões de dados (e.g. General Packet Radio 

Service – GPRS), possibilitando tráfego multimídia nos celulares;  

 Terceira geração (3G): inaugurada no Japão em 2001, através da tecnologia Freedom 

of Mobile Multimedia Access (FOMA), desenvolvida pela Nippon Telegraph and 

Telephone DoCoMo (NTT DoCoMo), subsidiária da NTT responsável pela telefonia 

celular. Esta geração de celulares possibilita comunicação multimídia através de um 

sistema móvel, permitindo serviços como o de TV no celular e Videoconferência. 

Utiliza protocolos de comutação por pacotes e altas velocidades (e.g. 2 Mbps) para 

transmissão de informações. As tecnologias desenvolvidas nesta geração deverão 

modificar o atual conceito de células geográficas, dando lugar ao novo conceito de 

“células de tamanhos diferentes (pico, micro e macro-células)” (Paludo, 2003). Neste 

novo conceito, cada célula deverá adotar uma tecnologia diferente para a 

transmissão/recepção dos sinais de rádio. 
 

3.2.2  Assistentes Pessoais Digitais 

O termo Assistentes Pessoais Digitais ou Personal Digital Assistant (PDA) popularizou-se 

com o lançamento do computador portátil da empresa Apple Computer, chamado Newton, em 

1993. Estes equipamentos rodam sistemas operacionais como o PalmOS ou o Microsoft 

Windows Mobile e permitem a execução de aplicações avançadas como editores de texto e 

planilhas eletrônicas. Todas estas funcionalidades são acessadas através de um hardware de 

tamanho bem reduzido, podendo ser facilmente transportado na mão de seu usuário. Daí vem 

o termo handheld, outra denominação para estes equipamentos. Existem, hoje, diversos 

fabricantes desenvolvendo PDA, dentre eles a Hewlet-Packard (HP), a PalmOne, a Sony, a 

Toshiba e a Dell. Segundo Lee et al. (2005), atualmente os sistemas operacionais da 
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PalmSource e da Microsoft dominam o mercado de assistentes digitais. Os PDA que 

executam o sistema da Microsoft, o Windows Mobile, são frequentemente chamados de 

PocketPC. 

Dentre as funcionalidades presentes nos PDA, destacam-se o acesso a Correio 

Eletrônico, a Internet, jogos, informações financeiras, serviços de posicionamento global, 

editores gráficos e de texto, além de planilhas eletrônicas e aplicações personalizadas, feitas 

em framework como o .Net Compact Framework, da Micrososft, e o J2ME da Sun. 

Um assistente digital normalmente possibilita a cópia das informações pessoais 

contidas em um Microcomputador de mesa (PC Desktop), possibilitando que o usuário não 

precise ficar sempre conectado para acessar suas informações e documentos (Lee et al., 2005, 

p.46). Após o trabalho com as informações, o usuário pode devolver seu material para seu 

microcomputador. A este processo de troca de documentos entre o equipamento de maior 

porte e o PDA, dá-se o nome de sincronização. Para a execução deste processo do 

sincronização, os PDA podem usar um equipamento chamado cradle, que permite a troca de 

dados através de conexão por cabo (Ibid., p. 60). 

Os atuais PDA possuem como principal forma de entrada de dados equipamentos que 

combinam dispositivos apontadores, chamada stylus (Lee et al., 2005, p. 59), com telas 

sensíveis ao toque. Isso permite uma economia no tamanho dos equipamentos, pois não são 

necessários teclados físicos, embora esta funcionalidade possa ser suprida com teclados 

virtuais. Estes equipamentos também possuem software de reconhecimento de escrita e voz, 

para facilitar a entrada de informações. Sua capacidade de armazenamento, até o presente 

momento, chega a 1 GB. Sua autonomia de baterias pode chegar a dias, conforme descrito por 

Lee et al. (2005, p. 55). 

Para se manterem conectados, estes dispositivos utilizam diversas tecnologias, dentre 

elas a de Infravermelho, Bluetooth, Universal Serial Bus (USB) e Wireless LAN IEEE 

802.11. 

Os PDA atuais podem possuir diversos periféricos que estendem suas funcionalidades 

que permitem sua aplicação em diversos setores, como Indústria, Saúde e Comércio.  Como 

exemplo, tem-se câmeras digitais, leitoras de código de barra e aparelhos de localização por 

satélite. 

A Figura 7-a mostra o exemplo de um PDA feito pela PalmOne.  

Os telefones celulares estão evoluindo e assumindo características até então presentes 

somente nos PDA, tais como sistemas operacionais mais complexos (e.g. Windows Mobile, 
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PalmOS e Symbian – ver Anexo II), editores de arquivos, reprodutores de música digital, 

navegadores Web, dentre outras aplicações. 

Os celulares que possuem maior processamento e memória para aplicações, o que 

possibilita a utilização de ferramentas que exigem maiores recursos, tais como software 

multimídia, são chamados de Smartphone. Como exemplos destes equipamentos tem-se o 

Palm Treo 700w (Figura 7-b). As aplicações para smartphone, conforme afirmado por Paludo 

(2003), não são tão abundantes como para computadores e PDA. Porém, há boas opções 

pagas e gratuitas, tais como o GPRS Monitor, que acompanha e calcula o quanto está sendo 

gasto com a conexão. Outro exemplo é o software MyPhoto, que possibilita a criação de 

álbuns de fotos digitais. 

 

 
a – Exemplo de PDA. Fonte: 

Internet (Palm, 2006). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
b – Exemplo de Smartphone. 
Fonte: Internet (Palm, 2006). 

 
c - Exemplo de Tablet PC. Fonte: 

Internet (HP,2006). 

Figura 7 - Exemplos de PDA, Smartphone e Tablet PC. 

3.2.3  Tablet PC 

Segundo Pelissoli et al. (2004), os Tablet PC (Figura 7-c) são uma evolução dos Notebook. 

Estes dispositivos móveis possuem as mesmas capacidades de microcomputadores fixos, 

porém, com tamanho reduzido e com interação feita através de uma tela sensível ao toque. Os 

sistemas operacionais que podem ser executados nestes dispositivos são mais sofisticados que 

os presentes em PDA (Lee et al., 2005, p. 47), permitindo operações mais complexas, como 

multitarefa, e suporte a diversas aplicações com maior exigência de processamento, tais como 

geração de apresentações, edição de imagens e aplicativos multimídia. Além destas 

funcionalidades, possuem boa conectividade, como os PDA. Em termos de hardware, duas 

das principais vantagens presentes nos Tablet PC são o tamanho de sua tela, bem maior que a 

dos PDA, e a presença de discos rígidos. No entanto, estas vantagens exigem mais energia, o 

que diminui a autonomia de suas baterias, e aumentam o peso do equipamento. Como 

PalmOne 
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exemplos de fornecedores destes dispositivos móveis, têm-se a Acer, Fujitsu, HP, NEC e 

Toshiba. 

3.3  Tecnologias de Comunicação sem fio 
A portabilidade dos dispositivos móveis é uma característica deveras marcante destes 

equipamentos. Porém, ela é complementada pelos recursos de conectividade que possibilitam 

uma definição mais precisa sobre a mobilidade destes dispositivos. Nesta seção, serão vistos 

protocolos e tecnologias de comunicação que possibilitam a conectividade dos dispositivos 

móveis. 

3.3.1  Comunicação celular 

As tecnologias de comunicação utilizadas nos aparelhos celulares vêm evoluindo cada dia 

mais, permitindo o tráfego de informações multimídia, onde antes era um espaço reservado 

apenas para a voz. A Tabela 1 descreve algumas das principais tecnologias utilizadas nos 

celulares desde sua primeira geração até os dias atuais. As informações que constam nesta 

tabela foram obtidas das considerações de Paludo (2003), Tude (2003) e Alencar (1998). 

Tabela 1 - Tecnologias de comunicação utilizadas em celulares 
Tecnologia Características 
Advanced Mobile Phone 
Service (AMPS) 

Sistema telefônico móvel analógico desenvolvido nos 
Estados Unidos da América em cujos sinais de voz são 
modulados em freqüência (Frequency Modulation – FM), 
sua sinalização opera na taxa de 10 Kbps, utilizando 
modulação Frequency Shift Keying (FSK). Tanto o sinal de 
voz quanto a sinalização ocupam uma largura de banda 
correspondente a 30 KHz. Esta foi um dos principais padrões 
utilizados na primeira geração de celulares. 

Time Division Multiple Access  
(TDMA) 

Sistema telefônico móvel digital utilizado na segunda 
geração de celulares e que teve como requisito a 
compatibilidade com o sistema AMPS. Este padrão foi 
aprovado pela Telecomunications Industry Association (TIA) 
e primeiramente foi conhecido com IS-54, sendo 
posteriormente conhecido como Digital TDMA (D-TDMA).  
Sua sigla vem do inglês Time Division Multiple Access, que 
quer dizer "Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo". Este 
padrão define uma portadora de freqüência em trinta 
quilohertz e divide um canal de freqüência em até seis 
intervalos de tempo distintos. Cada usuário ocupa um espaço 
de tempo específico na transmissão, o que impede problemas 
de interferência. O canal de controle ocupa um canal de 3,2 
Kbps. O sistema TDMA possui um ganho que pode ir de 3,5 
a 6 vezes a capacidade do AMPS. 

Code Division Multiple 
Access (CDMA) 

 Sistema que tem sua origem nas aplicações militares e que 
possui alta resistência a interferências. O padrão de Acesso 
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Múltiplo por Divisão de Código, no inglês Code Division 
Multiple Access, é um sistema de celular digital que funciona 
transformando a voz ou dados transmitidos por um Terminal 
Móvel – o aparelho celular -, em um sinal de rádio 
codificado, que é recebido pelas antenas e transformado 
novamente para o receptor. Este padrão faz uso da 
tecnologia de espalhamento espectral para a utilização de 
toda a largura de transmissão, permitindo, assim, que um 
grande número de usuários acesse simultaneamente um 
único canal da antena celular sem que haja interferência. A 
tecnologia CDMA 1X, também conhecida como Single 
Carrier (1X) Radio Transmission Tecnology (1XRTT), 
agrega a transmissão de dados por pacotes nas redes CDMA 
à velocidade de 144 Kbps. 

Global System for Mobile 
Communications (GSM ) 

O Sistema Global para Comunicações Móveis – do inglês 
Global System for Móbile Communications, foi o resultado 
do desenvolvimento de um sistema móvel digital celular na 
Europa iniciado em 1982, pela Conférence Européene des 
Administrations des Postes et Télécommunications (DEPT), 
através do grupo de trabalho Groupe Spéciale Mobile 
(GSM).  Esse padrão foi adotado em toda a Europa, 
Austrália e em diversos países asiáticos. É considerada a 
evolução do sistema TDMA (IS-54), utilizando esta 
tecnologia acrescida de técnicas de código convolucional 
para correção de erros, entrelaçamento de bits e salto em 
freqüência, a fim de melhorar seu desempenho. Esta 
tecnologia oferece uma série de opções de chamadas, como 
espera, desvio de chamada, chamada com restrição, uma 
variedade de serviços de dados em que é dispensável o uso 
de MODEM específicos, tais como aplicações Wireless 
Access Protocol (WAP). Este sistema utiliza microchips 
portáteis, chamados SIM-Card, que armazenam o código e a 
linha do celular, além da lista de contatos de telefones do 
usuário. Eles permitem a mudança de telefones de maneira 
mais rápida e fácil, através da troca de SIM-Card. 
 

GPRS O General Packet Radio Service (GPRS) trouxe aos sistemas 
GSM características de serviço presentes na terceira geração, 
tais como a comutação de pacotes e acesso a Internet em alta 
velocidade - acima de 9600 bps. Por este motivo esta 
tecnologia é considerada como sendo da 2,5 geração. Seu 
funcionamento baseia-se em pacotes de dados que são 
enviados através de múltiplos slot de tempo sem reserva. Os 
slot são alocados conforme a demanda dos pacotes enviados 
ou recebidos, permitindo um serviço de dados com conexão 
permanente – chamado always on -, sem a necessidade de 
reservar permanentemente slot de tempo para o transporte de 
dados. As principais características do GPRS são: 
• Taxa de transporte de dados máxima de 26 a 40 
Kbps, podendo chegar, teoricamente, a 171,2 Kbps.  
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• Conexão de dados sem necessidade de se estabelecer 
um circuito telefônico, o que permite a cobrança por 
utilização e não por tempo de conexão.  
• Implantação que necessita de pequenas modificações 
na infra-estrutura instalada, o que facilita a sua adoção pelos 
operadores de GSM.  
• Protocolo de Transporte de dados definidos pelos 
padrões Internet Protocol (IP) e X.25. 

EDGE A tecnologia Enhanced Data-rates for Global Evolution 
(EDGE) é uma extensão do GPRS e possibilita modulação e 
codificação adaptativos.   Pode alcançar taxas de pico 
maiores que 384 Kbps e possibilita o tráfego de Voz Sobre 
IP. Tem suporte a Qualidade de Serviço e aplicações de 
tempo-real. 

W-CDMA O padrão de terceira geração Freedom of Mobile Multimedia 
Access (FOMA) foi adotado no Japão em 2001 utilizando a 
tecnologia  Wideband-CDMA (W-CDMA), herdando suas 
características de resistência a interferência, acrescido da 
tecnologia de comutação por pacotes. Esta união possibilitou 
a implementação de serviços como suporte a diversos 
conteúdos de multimídia, transmissão de vídeos, imagens, 
música e jogos, além de grande capacidade de comunicação 
de dados Esta tecnologia deverá permitir a mudança do atual 
conceito de células geográficas, para um modelo onde 
existirão células de tamanhos diferentes - pico, micro e 
macro-células. 

3.3.2  IEEE 802.11 

Em 1999 o Institute for Electrical and Electronic Engineers (IEEE) lançou uma especificação 

de rede local para comunicação em fio (no inglês, Wireless Local Area Network - WLAN), 

denominado IEEE 802.11.  Esta especificação define uma camada de acesso ao meio, camada 

Media Access Control, e diferentes camadas físicas que tornam possíveis acessar o meio de 

três maneiras, Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS), Direct Sequence Spread 

Spectrum (DSSS) e infra-vermelho (Loureiro et al., 2003). Este padrão de comunicação é 

chamado Wi-Fi (Wireless Fidelity) ou ainda, de “Ethernet sem fio”, por caracterizar-se como 

sendo uma extensão do padrão IEEE 802.3, chamado Ethernet. Na especificação IEEE 

802.11, a unidade arquitetural básica é o Basic Service Set (BSS), que é definido como um 

grupo de host sob controle de uma mesma função de coordenação, chamada Distributed 

Coordination Function (DCF), que determina quando um dispositivo pode enviar ou receber 

dados (Loureiro et al., 2003). As taxas de comunicação previstas nesta especificação variam 

de acordo com a versão do padrão. Em sua forma inicial, o IEEE 802.11 definia duas taxas de 

comunicação, de 1 e 2 Mbps.  Posteriormente, estas taxas foram estendidas para taxas de 5,5 

Mbps e 11 Mbps, no padrão IEEE 802.11b, e 54 Mbps no padrão IEEE 802.11a. Como a 
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forma de multiplexação do padrão IEEE 802.11a é diferente da efetuada no IEEE 802.11b, 

estes dois padrões não permitem comunicação entre si. Para solucionar este problema de 

compatibilidade, foi lançado o padrão IEEE 802.11g, que atua na taxa de 54 Mbps e permite 

comunicação com o padrão IEEE 802.11b. 

3.4  Arquiteturas para Aplicações em Dispositivos Móveis 
Nos últimos vinte anos, diversas tecnologias de suporte a aplicações em ambientes móveis 

foram criadas e possuem ampla utilização. No entanto, esforços foram despendidos no intuito 

de padronizar tais tecnologias e permitir que as mesmas sejam utilizadas por diferentes 

fabricantes, mantendo sua compatibilidade e confiabilidade. Nesta seção, são abordados três 

exemplos de tais iniciativas, o Wireless Application Protocol, o Short Message Service e o 

Multimedia Messaging Service. Estas arquiteturas foram escolhidas pela sua ampla utilização, 

tanto no início da criação de aplicações móveis, quanto atualmente. 

3.4.1  Protocolo de Aplicações Sem-fio 

O Protocolo de Aplicações Sem-fio (no inglês, Wireless Application Protocol - WAP) é o 

resultado do trabalho empreendido inicialmente pelo WAP Forum e, posteriormente, pela 

Open Mobile Alliance (OMA), com a finalidade de criar um padrão amplo que desse suporte 

ao desenvolvimento de aplicações que operassem sobre redes de comunicação móvel (OMA, 

2005, p. 5). O modelo de desenvolvimento WAP é similar ao presente na World Wide Web, 

definindo aplicações na forma de páginas WAP que são descritas em uma linguagem de 

marcação, chamada Wireless Markup Language (WML), e fornecidas por um servidor de 

aplicações Web com suporte a WML. As especificações WAP definem um conjunto de 

protocolos para a comunicação entre um cliente WAP e seu servidor, envolvendo, conforme 

especificado pela OMA (2001), os serviços de: 

 Transporte: responsável pelo mapeamento entre protocolos de mais alto nível e a 

infra-estrutura de comunicação de comunicação móvel. Um exemplo de protocolo 

que é usado neste serviço é o Wireless Datagram Protocol (WDP); 

 Segurança: provê a segurança das informações que trafegam em uma arquitetura 

WAP. Como exemplo de protocolo utilizado neste serviço, temos o Wireless 

Transport Layer Security Protocol (WTLS); 

 Transferência: responsável pela transferência de informações entre dois elementos de 

rede. Este serviço faz uso do serviço de transporte. Este serviço pode permitir a 

transferência, por exemplo, de informações de hipermídia, streaming e mensagens de 
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texto ou multimídia. Como exemplo de protocolos usados neste serviço, têm-se o 

Wireless Session Protocol (WSP) e o Wireless Transaction Protocol (WTP); 

 Seção: provê o estabelecimento de estados compartilhados entre elementos de redes 

que comportem múltiplas requisições ou transferências de informações, como é o 

caso de estabelecimento de seções Push – referente à forma de envio de informações 

sem a requisição prévia do cliente; 

 Descoberta: permite a descoberta de funções ou serviços disponíveis em um 

dispositivo, provisão dos parâmetros necessários para o acesso de serviços de rede, 

descoberta de novos serviços de rede, localização de um serviço por nome (e.g. 

Domain Name System - DNS). 

A infra-estrutura básica de um sistema WAP pode ser visto na Figura 8. Nesta figura, 

vê-se a entidade WAP Gateway, que é responsável pela conexão entre os protocolos 

necessários a um servidor Web e os protocolos WAP. O acrônimo WAE se refere ao Wireless 

Application Environment, que é a aplicação WAP cliente ou servidora. 

 
Figura 8 - Estrutura básica de comunicação entre dois WAE, conforme proposto pela OMA (2001). 

 
 

As aplicações WAP utilizam o WML que é baseado no Extensible Markup Language 

(XML). Para criar um documento WML, podem ser utilizados editores de texto simples, no 

qual são escritos os marcadores (no inglês, tag) que definem o documento WML, ou ainda 

ferramentas especializadas que possibilitem maiores gamas de recursos. Estas páginas são 

publicadas através de um servidor WAP e acessadas através de um navegador WAP, que é 

uma aplicação cliente que possibilita a visualização e interação com páginas WAP. Segundo 
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Paludo (2003), o WML usa o conceito de baralho (no inglês, deck) e cartas (no inglês, cards), 

sendo o primeiro o próprio arquivo WML que, por sua vez, contém definições de telas 

chamadas de cartas (Figura 9). A fim de possibilitar a páginas WML a criação de aplicações 

sofisticadas que façam acesso a bancos de dados e gerem páginas dinâmicas, foi criada uma 

linguagem de script, chamada WMLScript, a fim de possibilitar processos de automação das 

páginas e manipulação de eventos similares às linguagens Javascript ou VBScript em páginas 

HTML. Este recurso possibilita a conexão de páginas WML com tecnologias como o Active 

Server Pages (ASP), PHP e ASP.Net. Esta última tecnologia se utiliza de ASP.Net Mobile 

Web Forms para a criação das páginas dinâmicas que possam ser acessados dentro de uma 

infra-estrutura WAP.  

 

 
 

Figura 9 - (a) Exemplo de código WML. (b) Resultado do código WML. 
 

3.4.2  Serviço de Mensagem Curta 

O Serviço de Mensagem Curta – no inglês, Short Message Service (SMS) - possibilita a 

transmissão e recepção de mensagens alfanuméricas entre assinantes de uma rede celular e 

serviços externos como Correio Eletrônico, pager e Voice Mail. Ele opera sobre sistemas de 

comunicação pessoal tais como o CDMA, GSM e o TDMA (IEC, 2005). Este serviço 

necessita de baixa banda passante e possui garantia de entrega das mensagens, utilizando um 

esquema baseado no paradigma store-and-forward, que possibilita a armazenagem da 

mensagem enquanto o destinatário estiver com problemas de recepção. Um sistema SMS 

típico possui os seguintes elementos de rede (IEC, 2005): 
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 Short Message Entities (SME): é o elemento de rede que possibilita o envio e 

recebimento de mensagens curtas. Ele pode estar presente em Terminais Móveis, 

equipamentos de rede fixa (e.g. host) ou outros centros de serviço; 

 Short Message Service Center (SMSC): responsável pela retransmissão e pelo 

processo de store-and-forward de mensagens curtas enviadas de um SME para 

outro; 

 SMS-Gateway/Internetworking Mobile Switching Center: O SMS-Gateway é um 

elemento da arquitetura SMS que permite determinar a rota e encaminhar uma 

mensagem recebida de um SMSC para o Mobile Swiching Center (MSC) do 

destinatário. Já o Internetworking Mobile Switching Center é um MSC capaz de 

receber uma mensagem SMS da rede móvel e transmiti-la para um SMSC. 
 

3.5  Plataformas de Desenvolvimento 
Devido a grande diversidade de dispositivos móveis, o processo para criação de aplicações 

multi-plataforma para estes equipamentos foi, inicialmente, um processo complexo, pois cada 

software deveria rodar somente na plataforma de hardware (e.g. Nokia, Ericsson, Palm e 

Motorola) para o qual foi desenvolvido. Como soluções para este problema de 

compatibilidade, foram criados framework que possibilitam o desenvolvimento de aplicações 

multi-plataforma. Nesta seção, será abordado um framework para desenvolvimento de 

aplicações móveis que abrange uma grande gama de equipamentos e tecnologias de 

comunicação sem fio, e que foi escolhido para o desenvolvimento do software utilizado como 

teste para as aplicações propostas no presente trabalho. Exemplos de outras tecnologias 

podem ser vistos no Anexo II. 

3.5.1  Sun Java 2.0 Micro Edition 

Em 1998, a empresa Sun Microsystem lançou sua plataforma Java 2.0 que seria compostas 

pelas edições Standard Edition (J2SE), Enterprise Edition (J2EE) e Micro Edition (J2ME) 

(Muchow, 2004). A primeira edição é destinada à criação de aplicações que devem rodar em 

computadores pessoais ou estações de trabalho. A segunda edição possui recursos que 

permitem a criação de aplicações para empresas, podendo utilizar software que rodam em 

servidores, acesso a XML e páginas dinâmicas. A última destina-se ao desenvolvimento de 

aplicações para dispositivos móveis ou embarcados, tais como telefones celulares, PDA, 

Internet Screenphones, set-top box de TV Digital, sistemas de navegação automotiva, 

comutadores e roteadores de rede, componentes para automação residencial, dentre outros 
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(Paludo, 2003). A tecnologia J2ME possibilita a criação de aplicações que se adequam às 

particularidades e limitações dos aparelhos móveis, integrando-se aos serviços oferecidos 

pelas operadoras de telefonia e permitindo um grau de interatividade dentro das possibilidades 

dos equipamentos. O Java 2 Micro Edition define um conjunto de especificações relativas a 

simplificação da Máquina Virtual Java (no inglês, Java Virtual Machine - JVM) e uma 

Interface para Programação de Aplicações (no inglês, Application Program Interface – API) 

para dispositivos com recursos limitados em relação a interface, processamento, memória e 

conectividade.  

Como há uma diversidade de dispositivos que são abrangidos pela J2ME, a Sun criou 

os conceitos de Configuração (no inglês, Configuration) e Perfil (no inglês, Profile), que 

possibilitam a definição de um escopo no qual uma aplicação pode ser desenvolvida. As 

Configurações estão diretamente ligadas as Máquinas Virtuais Java, definindo os recursos da 

linguagem e as bibliotecas básicas da JVM para uma dada configuração de hardware. 

Segundo Muchow (2004) o J2ME define dois tipos de configurações  que podem ser vistos na 

Tabela 2. 

Tabela 2 - Configurações do J2ME. Fonte: (Muchow, 2004). 
Configuração Características de Hardware 
Configuração de Dispositivo Conectado 
(no inglês, Connected Device 
Configuration - CDC) 

Mínimo de 512 KB para execução da 
JVM; 
Mínimo de 256 KB para alocação em 
tempo de execução; 
Conectividade de rede possivelmente 
persistente. 

Configuração de Dispositivo Conectado 
Limitado (no inglês, Connected Limited 
Device Configuration - CLDC) 

Mínimo de 128 KB para execução da 
JVM; 
Mínimo de 32 KB para alocação em 
tempo de execução; 
Interface restrita com o usuário; 
Conectividade de rede normalmente sem-
fio e intermitente. 

 

Como exemplo de ambientes que se adequam ao CDC, Paludo (2003) cita 

equipamentos de TV a cabo, sistemas automotivos e alguns PDAs mais poderosos. Já para a 

CLDC, dá como exemplo os celulares, Smartphone, pager e PDA. Algumas das principais 

características da CLDC podem ser vistas na Tabela 3, conforme descrito por Muchow 

(2004).  
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Tabela 3 - Algumas características da CLDC 1.0. Fonte: (Muchow, 2004). 
Característica Descrição 
Diferença quanto a linguagem 
Java 

Não suporta operações com ponto-flutuante; 
Não suporta método finalize(), responsável pela 
limpeza de recursos alocados (e.g. soquetes); 
Suporte limitado de exceções de tratamento de 
erro. 

Diferença quanto a Máquina 
Virtual Java 

Não suporta execução de código nativo de outras 
linguagens; 
A JVM implementa, impreterivelmente, o 
carregador de classe; 
Não suporta classes de reflexão, que possibilitam 
o acesso a informações da Máquina Virtual 
carregada; 
Não suporta a classe ThreadGroup, que possibilita 
iniciar/finalizar um conjunto de thread por meio 
de uma chamada de método; 
Não suporta referências fracas, o que impede ao 
coletor de lixo (mecanismo que faz a liberação de 
memória alocada por objetos) saber que um dado 
objeto, candidato a limpeza, ainda está sendo 
referenciado. 

Diferença na segurança A CLDC define o modelo sandbox que restringe a 
execução de uma aplicação a um ambiente 
rigidamente restrito. 

Diferença quanto a verificação de 
arquivo de classe 

O processo de verificação do arquivo de classe é 
feito em duas etapas, uma previamente, no 
processo de desenvolvimento do arquivo, e outro 
posterior, no próprio dispositivo. Este processo 
reduz em um quinto o gasto de memória por parte 
da JVM. 

 

A máquina virtual definida pela Sun Microsystem para a CLDC é a K Virtual Machine 

(KVM).  

As configurações permitem uma divisão entre os dispositivos atendidos pela J2ME. 

Porém, ainda há uma diversidade muito grande dentro destes dois grupos, como, por exemplo, 

as diferenças de limitação entre um celular e um PDA, ambos dentro da configuração CLDC. 

Para solucionar este problema, foram definidos os Perfis. Eles são extensões de uma 

configuração que especificam bibliotecas de desenvolvimento específicas para um conjunto 

particular de dispositivo. Como exemplo de um Perfil, tem-se o Mobile Information Device 

Profile (MIDP), criado para o desenvolvimento de aplicações destinadas a dispositivos 

móveis como celulares e que funciona dentro da configuração CLDC. Outros Perfis existentes 

são: Foundation Profile (para configuração CDC), PDA Profile (para configuração CLDC), 
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API Opcionais 

Personal Profile 

 Personal 
Basis Profile 

PDA de ponta, TV Set-top 
Box, Dispositivos 

PDA e Telefones móveis 

API Opcionais 

MIDP 

 

Foundation Profile 

CDC 

JVM 
CLDC 

KVM 

Personal Profile (para configuração CDC) e Personal Basis Profile (para configuração CDC). 

O desenvolvimento de Configurações e Perfis é definido pelos grupos de trabalho do setor de 

código-fonte aberto ligados ao Java Community Process Program. 

Os aplicativos Java projetados para serem executados em dispositivos móveis que 

utilizam a CLDC e a MIDP são chamados MIDlet. Uma classe MIDlet possui três estados que 

são: Ativo, Pausado e Destruído. Estes estados são invocados pelos métodos abstratos 

startApp, pauseApp e DestroyApp. O primeiro destes métodos é chamado quando da carga do 

MIDlet. 

A versão de CLDC mais recente até o momento da redação deste documento é a 1.1 e 

a versão de MIDP é a 2.0. Uma das principais novidades da versão atual da CLDC é seu 

suporte a operações com ponto-flutuante. 

 Além de Configurações e Perfis, a J2ME pode ser acrescida de bibliotecas opcionais 

desenvolvidas pelos fabricantes de equipamento, a fim de tirar o maior proveito possível de 

suas características de hardware e Sistema Operacional. 

A Figura 10 mostra uma visão geral de Configurações e Perfis utilizados na 

arquitetura J2ME. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 - Visão Geral da arquitetura do J2ME. 
 

3.6  Problemas envolvidos no processo de desenvolvimento de aplicações 
móveis 
Como visto nas seções deste capítulo, existe uma diversidade muito grande de dispositivos 

móveis e sistemas operacionais móveis, tornando o processo de desenvolvimento algo 

complicado e que necessita de um estudo consistente para determinar o foco e a viabilidade da 
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aplicação. No entanto, as plataformas de desenvolvimento existentes atualmente suavizaram 

um pouco este processo, disponibilizando API e ambientes de execução que possibilitam certa 

compatibilidade na criação de aplicativos, conquanto ainda seja necessária uma análise do 

desenvolvedor para definir qual plataforma é mais abrangente e adequada para seu nicho de 

mercado. Isto não elimina a necessidade de planejar cuidadosamente que aplicações 

educacionais podem ser adequadas a um dado Dispositivo Móvel, utilizando seus potenciais, 

ao invés de simplesmente tentar fazer uma tradução direta de alguma funcionalidade que 

exista, por exemplo, na Web, para este dispositivo. Estratégias como as propostas por 

Pelossoli e Loyola (2004) dividiram os dispositivos em nove cenários, potencializando seu 

uso. Segue abaixo alguns destes cenários: 

• Cenário celular-1: utilização do celular para transmissão de pequenas narrações 

gravadas de um professor sobre dado assunto para seus alunos; 

• Cenário celular-2: utilização do celular para uma áudio-conferência. Mesmo que não 

possa participar presencialmente em uma discussão em grupo, o aluno pode interagir 

através de conferências transmitidas para celular; 

• Cenário celular-3: utilização do celular para testes, na forma de jogos, que seriam 

transmitidos para os alunos, por tecnologias presentes no celular, como o WAP; 

• Cenário PDA-1: utilização do PDA para testes de auto-avaliação, pesquisa na Internet  

- através de navegador instalado – e acessando documentos digitais, como e-book, 

armazenados no dispositivo;  

• Cenário PDA-2: utilização do PDA para acesso a redes locais sem fio, que permitiriam 

acesso a tarefas que exigissem maior poder de processamento, dividindo esta carga 

entre um servidor e o Dispositivo Móvel; 

• Cenário PDA-3: utilização do PDA conectado a uma rede de longa distância para 

acompanhamento de aulas a distância; 

• Cenário TabletPC-1: utilização de Tablet PC para realização de trabalhos de 

estatística, levantando os dados sobre o assunto in loco, e tabulando-os em planilhas 

eletrônicas que poderão ser enviadas para o professor, através de uma rede sem fio; 

Todos os cenários vistos acima buscam utilizar as características principais dos 

equipamentos utilizados a fim de se desenvolver um processo educativo. 

Além do cuidado com o dimensionamento da aplicação a ser utilizada em um 

Dispositivo Móvel, estratégias de integração de aplicações móveis com aplicativos servidores 

já existentes, permitem uma extensão de funcionalidades das primeiras, trazendo-lhes 
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benefícios que só são compatíveis com maiores recursos de processamento e memória, que 

não estão presentes nos dispositivos móveis. Este processo de integração pode ser feito, por 

exemplo, com o uso de Web Service, conforme proposto por Sharma e Kitchens (2004). A 

seguir será discutido um pouco mais sobre esta tecnologia que permite trabalhar com a 

integração de sistemas e que possui padrões abertos, o que facilita o processo de 

desenvolvimento de aplicações que façam uso de seus recursos e características. 

 

3.7  Funcionamento de Web Service 
Os XML Web Service ou simplesmente Web Service (WS) são serviços acessados através de 

um Identificador Único de Recurso (no inglês, Unique Resource Identifier – URI) que trocam 

mensagens XML - transmitidas através de protocolos da Internet -, permitindo a criação de 

um ambiente de aplicação (Booth et al., 2004; Sharma e Kitchens, 2004). Um serviço, neste 

contexto, é um bloco de construção de aplicações autônomo, que possui seu próprio domínio 

dentro das regras de negócio, constituindo-se como uma unidade de funcionalidades ligada de 

forma fraca a outros serviços (Erl, 2005). Os Web Service utilizam: 

• Um mecanismo de transporte simples, baseado no Protocolo Simples de Acesso a 

Objetos (no inglês, Simple Object Access Protocol – SOAP) – que atua sobre 

protocolos como o HTTP; 

• Troca de mensagens XML; 

• Mecanismo de descoberta Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI) 

• Linguagem de descrição Web Service Description Language (WSDL).  

O protocolo SOAP – definido pelo World Wide Web Consortium (W3C) – foi 

projetado para permitir o acesso de aplicações remotas através de Chamadas Remotas de 

Procedimento (no inglês, Remote Procedure Call - RPC) ou trocas de mensagens, sendo 

independente de plataforma e de linguagem de programação (Cunha, 2002). O UDDI é um 

protocolo que define um método padrão para registro e busca de Web Service em um 

ambiente de Internet ou Intranet. A WSDL define todas as interfaces, operações e esquemas 

de codificação de um Web Service (Cunha, 2002). 

As principais vantagens dos WS são, segundo Sharma e Kitchens (2004): 

• Incentivo a arquitetura modular de sistema. Como pode ser visto na Figura 11, 

pode-se remover e inserir novos componentes ou protocolos; 

• Utilização de tecnologias amplamente divulgadas e utilizadas, como HTTP e 

XML; 
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• Possibilidade de modificações internas do sistema sem afetar sua interface; 

• Mascaramento da complexidade de um sistema através de interfaces; 

• Extensão e melhoria de sistemas legados sem necessidade de modificação de 

seu código; 

• Possibilidade de oferta de aplicações neutras quanto a plataformas e 

tecnologias proprietárias. 

 

 
Figura 11 - Componentes e protocolos de Web Service. Baseado em imagem do Wikibooks (2007). 

 

Um WS pode assumir diferentes papéis no processo de interação com outros Web 

Service, tais como:  

• Provedor de Serviço: nesta situação, o WS publica uma descrição do serviço 

provido, que atua como uma interface pública através da qual pode ser 

acessado por solicitantes de serviço; 

• Solicitante ou consumidor de Serviço: é o remetente de uma mensagem WS ou 

uma aplicação que está acessando um WS específico; 

• Intermediário: papel assumido por um Web Service quando este recebe uma 

mensagem de um solicitante e a encaminha para um provedor de serviço, 

podendo roteá-la ou enviá-la diretamente. Este elemento pode, por exemplo, 

servir para transformar endereços lógicos em físicos, tornando válido o 

conceito de transparência de localização;  

• Remetente Inicial: é o responsável por iniciar a transmissão de uma mensagem; 

• Receptor Final: é o último WS a receber uma mensagem, representando o 

destino final desta. 
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Dependendo do contexto em que esteja ou da tarefa que esteja realizando, um WS 

poderá trocar de papéis ou ser indicado para múltiplos papéis, simultaneamente. 

Os Web Service podem ser utilizados por aplicações que necessitem de dados serviços, 

ou como elementos de um Sistema Orientado a Serviço, ou ainda para integrar aplicações. 

Está última funcionalidade é utilizada no presente trabalho, onde são integradas Aplicações 

Móveis a um AVA utilizando Serviços Web. A Figura 12 mostra a utilização de WS como 

elemento de integração de aplicações. 

 

 
Figura 12 - Web Service sendo utilizados como integradores de aplicações. Ilustração baseada em esquema 

desenvolvido por Eric (2005). 
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Capítulo 4 

Educação a Distância e Dispositivos Móveis 

Neste capítulo, será abordada uma visão geral da fusão entre a Computação Móvel e a 

Educação, denominada Aprendizagem através de Dispositivos Móveis, suas principais 

características, sua ligação com a Educação a Distância e projetos que possibilitam uma 

avaliação de sua viabilidade e importância para o processo de construção de conhecimento. 

Também serão vistos exemplos de modelos de integração entre Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem e Aplicações Móveis, nos quais se insere a proposta deste trabalho.  

4.1  Visão Geral 
A utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem e de outros software aplicados a 

Educação no âmbito das instituições de ensino e nas empresas está crescendo cada vez mais 

(Trifonova et al., 2003-B) para atender as novas necessidades dos aprendizes e responder às 

mudanças tecnológicas que estão modificando o cenário sócio-econômico mundial. Estas 

mudanças são chamadas por Belloni (2001-A) de pós-fordismo.  

Tal qual as Tecnologias de Informação, cresceu nos últimos tempos o uso intensivo e 

diversificado das Tecnologias de Comunicação, fazendo com que as pessoas estejam 

acessíveis em qualquer lugar e a qualquer hora. A fusão destas duas áreas fez surgir o cenário 

atual de redes Telemáticas. Estas redes modificaram o ritmo de vida das pessoas e levaram à 

necessidade cada vez maior de acesso a informação, mesmo estando fora de suas instituições 

de trabalho ou estudo, ou ainda, em trânsito. Tecnologias como o celular e o PDA, dentre 

outros dispositivos móveis, são respostas a estes novos anseios. Assim como aconteceu com 

outras tecnologias que afetaram o cenário sócio-econômico, como é o caso dos computadores, 

estes dispositivos móveis também estão afetando a maneira como as pessoas estão se 

comunicando e organizando suas atividades, possibilitando interações que antes não eram 

possíveis, como é o caso das conversas entre indivíduos através do celular ou da recepção de 

e-mail fora de um computador. Tais tecnologias possibilitam a criação de estratégias e 

recursos didáticos que possam vir a ajudar no processo de aprendizado, tanto na modalidade 

educacional presencial quanto a distância. Estas novas tecnologias são incorporadas como 

recursos didáticos, possuindo suas características positivas e suas limitações, ambos fatores 

importantes para a criação da metodologia adequada ao uso destes dispositivos móveis no 
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processo educacional. A utilização de dispositivos móveis para o processo de aprendizagem é 

denominada Aprendizagem através de Dispositivos Móveis, ou ainda, M-Learning (do inglês, 

Mobile Learning) (Trifonova et al., 2003-A; Trifonova et al., 2005; Andronico et al., 2004; 

Barros Filho et al., 2005-B). Embora o M-Learning possa ser associado à Educação a 

Distância, o mesmo não se reduz somente a esta modalidade educacional, podendo ser 

utilizado como ampliação e melhoria da Educação Presencial. A utilização de dispositivos 

móveis, assim como outros recursos tecnológicos, deve ser feita de forma crítica e criteriosa 

para que não se perca em um processo de uso da tecnologia na educação motivado apenas 

pelo mercado de consumo e por um afã de acompanhar as novidades tecnológicas. Inserir um 

novo recurso tecnológico na educação deve ser motivado por estratégias pedagógicas que 

utilizem tais meios para uma melhoria real no processo de aprendizagem. É com este foco que 

diversas pesquisas, dentre elas a abordada neste trabalho, estão buscando meios e 

metodologias para utilizar dispositivos móveis tanto para responder algumas questões já 

formuladas e vistas nos parágrafos acima, quanto para buscar novas questões que possam ser 

respondidas com o uso destas tecnologias. 

Segundo Barros Filho (2005-A), os principais objetivos do Mobile Learning são: 

 Melhoria nos recursos a serem utilizados no aprendizado do aluno, que poderá contar 

com um dispositivo computacional portátil para execução de tarefas, anotação de 

idéias, consulta de informações via Internet, registro de fatos através de câmera 

digital, gravação de sons e outras funcionalidades existentes; 

 Prover acesso aos conteúdos didáticos em qualquer lugar e a qualquer momento, de 

acordo com as limitações de conectividade dos dispositivos móveis utilizados; 

 Incrementar as possibilidades de acesso ao conteúdo, ampliando e incentivando a 

utilização dos serviços providos pela instituição educacional ou empresarial (ensino 

coorporativo); 

 Possibilitar uma ampliação da atuação dos professores e das estratégias 

metodológicas de aprendizado disponíveis, através de novas tecnologias que dão 

suporte tanto à aprendizagem formal como à informal. 

4.2  Iniciativas de utilização do M-Learning 
Diversas iniciativas de utilização de M-Learning estão sendo desenvolvidas no mundo todo, 

conforme descrito por Trifonova e Ronchetti (2003-B), buscando novas e melhores maneiras 

de usar os recursos de mobilidade no processo de aprendizagem. Tem-se como exemplo 

destas iniciativas o experimento feito na Universidade de Kingston, na Grã-Bretanha, onde 
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cinco grupos de estudantes foram pesquisados: um grupo receberia, por e-mail, informações 

sobre agenda acadêmica, data e locais de exames etc; três grupos receberiam estas mesmas 

informações por SMS e, por fim, um último grupo receberia estas informações por anúncios 

na Web. O resultado desta pesquisa foi que, em alguns casos, o SMS foi preferido em relação 

ao E-mail ou aos anúncios da Web. Estes estudantes gostaram deste tipo de comunicação por 

ser mais pessoal.  

Outra experiência de utilização de Dispositivos Móveis no processo educacional foi 

realizada pela Universidade de Aletheia e Universidade Central Nacional, em Taiwan. Os 

objetivos deste projeto foram desenvolver uma plataforma sem fio para professores e alunos 

que possibilitasse a construção de salas de aula Ad Hoc, realização de atividades de 

aprendizagem em sala e criação de um ambiente de auto-aprendizagem. Para alcançar estes 

propósitos, foram desenvolvidas duas soluções: Sistema de Sala de Aula Ad Hoc e o Sistema 

eSchoolbag. Estes sistemas utilizaram servidores baseados em Computadores Pessoais, PDA 

e notebook. O Sistema de Sala de Aula Ad Hoc é composto por um conjunto de ferramentas e 

protocolos criados para o estabelecimento de redes sem-fio Ad Hoc, cujo propósito é unir 

professores e estudantes. O Sistema eSchoolbag é formado por um conjunto de aplicações que 

permitem, dentre outras coisas, agendamento de tarefas escolares; acesso a livros eletrônicos; 

envio de relatórios semanais para acompanhamento dos alunos por parte dos professores; 

agenda escolar para comunicação entre escola e pais; um sistema de comunicação simplex 

para transmissão de vídeo e áudio do professor para o aluno; um sistema de chat para 

comunicação textual entre professor e aluno; um transmissor de apresentações PowerPoint; e  

um subsistema de avaliações digitais em tempo real. Estes sistemas foram utilizados em 

escolas de ensino fundamental em Taiwan, onde os alunos e professores tiveram acesso a 

PDA e notebook, consecutivamente. Em geral, segundo Chang e Sheu (2002), professores e 

estudantes consideraram positivas as contribuições do Sistema de Sala de Aula Ad Hoc para 

atividades educacionais fora da escola. Os aplicativos do Sistema eSchoolbag foram 

utilizados dentro e fora das escolas. 

Iniciativas também foram feitas no Brasil, mesclando a utilização de Objetos de 

Aprendizagem e Realidade Virtual com Dispositivos Móveis, como é o caso dos trabalhos de 

Meirelles et al. (2004), e Barros Filho et al. (2005-A; 2005-B). Outro exemplo é a realização 

de um projeto piloto para treinamento a distância utilizando M-Learning, por parte da 

operadora de telefonia Claro (Moreira, 2007). Este treinamento tem como turma inicial uma 

equipe de vendas da operadora em São Paulo. Os resultados finais deste experimento não 

foram divulgados até o momento. 
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Uma pesquisa apontada por Crawford et al. (2002 apud Barros Filho et al., 2005-A) 

realizada pelo Stanford Research Institute (SRI) indica uma boa receptividade dos 

Dispositivos Móveis nas instituições de ensino dos Estados Unidos. Alguns resultados desta 

pesquisa podem ser vistos na Tabela 4. Este estudo corrobora com as observações 

apresentadas por Andronico et al. (2004), que aponta para um aumento da motivação dos 

alunos em aprender novos assuntos, através da computação móvel. 

Tabela 4 - Alguns resultados da pesquisa do SRI entre os anos de 2000 e 2002. 
Percentual (%) Categoria Descrição 
89 professores Acreditam que os dispositivos móveis sejam eficientes 

ferramentas de ensino. 
93 professores Acreditam que os dispositivos móveis podem ter um 

impacto positivo na aprendizagem dos alunos. 
90 professores Pretendem utilizar dispositivos móveis em suas salas 

de aula. 
75 professores Constataram um aumento na conclusão dos trabalhos 

propostos, quando permitiram que os alunos levassem 
os DM para casa. 

66 alunos Acharam confortável o uso de dispositivos móveis. 

Fonte: (Barros Filho, 2005-A). 

4.3  Projetos utilizando M-Learning 
Diversas iniciativas de utilização de Dispositivos Móveis no âmbito da Educação foram 

efetivadas na forma de projetos, onde se buscou perceber as vantagens desta nova tecnologia 

para o processo de aprendizagem. Segundo Barros Filho et al. (2005-A), as pesquisas neste 

campo estão voltadas para a Educação Infantil e Adulta, mais especificamente àquelas 

envolvendo usuário fora do ambiente escolar ou acadêmico. Através da lista de projetos 

apresentados a seguir, percebe-se que o potencial maior do M-Leaning encontra-se em manter 

o aluno com acesso continuo à informação e aos conteúdos estudados, principalmente fora das 

instituições de ensino, ampliando os espaços onde se desenvolve a construção de 

conhecimento e incrementando a capacidade dos interagentes de “aprender em qualquer lugar, 

a qualquer tempo” (Bridgland e Blanchard, 2005). 

4.3.1  Projeto UniWap 

Projeto finlandês das universidades de Helsinki e Tempere, bem como das empresas de 

software ICL/NVIA e telefonia Radiolinja, que aplicado no ensino superior. Ele buscou criar 

um ambiente que permitisse o ensino e estudo através de Smartphone, utilizando tecnologia 

WAP. A primeira fase deste projeto tratou da criação de alguns módulos de cursos como 

protótipos para o estudo dos problemas e vantagens destes. Os resultados positivos desta 
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primeira fase foram: facilidade para o desenvolvimento, boa aceitação por professores e 

alunos e amplo uso dos módulos. Tais resultados permitiram a continuidade deste projeto, 

abordando outras tecnologias de comunicação móvel (Sloan-C, 2002; Trifonova, 2003; 

Trifonova et al., 2003-B). 

4.3.2  Projeto UltraLab M-Learning 

Projeto da Universidade de Anglia Ruskin (Inglaterra) criado com a finalidade de produzir 

material para M-Learning para pessoas com dificuldades em leitura e matemática básica. Este 

projeto utilizou um portal WAP para o acesso ao conteúdo produzido e utilizou tecnologias já 

bem conhecidas, como o Macromedia Flash, para o desenvolvimento do material de 

aprendizagem propriamente dito, (Trifonova, 2003). O público-alvo deste experimento foi 

composto de jovens na faixa de dezesseis aos vinte e quatro anos. Como conclusão preliminar 

do projeto, observou-se que a nova tecnologia empregada causou um grande impacto nos 

assuntos estudados (Trifonova, 2003; Trifonova e Ronchetti, 2003-B). Isto demonstrou que 

um grande potencial pode ser encontrado, do ponto de vista cognitivo e pedagógico, mesmo 

usando-se uma tecnologia simples (Andronico, 2004), porém, com o bom planejamento e a 

devida adequação às limitações tecnológicas. 

4.3.3  Projeto From eLeaning to mLeaning 

Projeto de pesquisa de dois anos (2000 a 2002) criado em parceria pela Ericsson da Irlanda, 

NKI Internet College na Noruega, universidade Fernuniversitat na Alemanha, a organização 

Distance Education Internacional na Irlanda e Universidade de Roma III (Landers, 2002).  Ele 

buscou auxiliar na criação de um ambiente de aprendizagem baseado em comunicação sem-

fio, através da criação de conteúdo para ser acessado e visualizado através de Dispositivos 

Móveis. Uma questão relevante discutida no âmbito desta pesquisa diz respeito a que 

dispositivos móveis possuem características mais adequadas para o processo de 

aprendizagem, permitindo uma seleção daqueles dispositivos que mais se adequam às 

características deste projeto (Andronico et al., 2004). Tal discussão vai ao encontro da análise 

feita por Meirelles et al. (2004), onde as características funcionais dos dispositivos móveis 

utilizados por este autor são levadas em consideração quando da criação dos conteúdos a 

serem trabalhados na forma de Objetos de Aprendizagem4. 

                                                 
4 Materiais educacionais projetados e construídos em pequenos conjuntos com vistas a maximizar as situações de 
aprendizagem onde o recurso pode ser utilizado (Tarouco et al., 2003). 
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4.3.4  Projeto HandLeR 

Projeto realizado pela Universidade de Birmingham, no Reino Unido, que busca entender em 

profundidade o processo de aprendizagem em diferentes contextos e explorar a Educação 

Continuada. As pesquisas realizadas neste projeto estão relacionadas ao mapeamento de 

conceitos, compartilhamento de conhecimento, aprendizagem continuada, tecnologias para 

serem vestidas (no inglês, wearable technologies) e conversação entre aprendizes, através de 

dispositivos móveis (Trifonova, 2003; Andronico et al., 2004). 

4.3.5  Projeto KNOWMOBILE 

Projeto executado na Noruega que utiliza PDA e Smartphone em Educação Médica, na Escola 

de Medicina da Universidade de Oslo. Embora tivessem acesso à Internet para buscar 

informações médicas e realizar discussões, os participantes deste projeto preferiram utilizar os 

PDA para acesso às informações médicas através de livros digitais de mão e comunicação 

através de SMS, a fim de discutir problemas médicos e, principalmente, organizar eventos 

sociais para após o expediente. Os participantes se mostraram ansiosos em utilizar os PDA 

para verificar o quanto os equipamentos móveis utilizados poderiam vir a beneficiá-los no 

processo de aprendizagem. Este experimento permitiu concluir que o uso dos PDA, neste 

contexto, foi além da função de assistentes pessoais, passando a portas de entrada para 

complicadas redes de interdependência técnica e redes sociais (Trifonova, 2003; Andronico et 

al., 2004). 

4.3.6  Projeto de Desenvolvimento de Salas de Aula ad hoc e eSchoolBag  

Projeto desenvolvido pela Universidade de Aletheia, em Taiwan, que utilizou tecnologias de 

comunicação sem fio (e.g. IEEE 802.11, Bluetooth e GPRS) e DM, para criação de salas de 

aula que dispensassem o uso de papel no processo de aprendizagem e encorajasse os alunos a 

utilizar as tecnologias móveis para comunicação e aprendizagem em grupo (Trifonova, 2003). 

As salas de aula ad hoc são criadas dinamicamente, independente de local e horário, 

utilizando tecnologias móveis e equipamentos digitais de suporte ao ensino, tais como 

Quadros negros Eletrônicos, microfones e vídeo-câmeras. Os alunos participantes deste 

projeto receberam mochilas com PDA, pacotes de livros eletrônicos, dentre outros 

equipamentos que os auxiliassem no processo de aprendizagem (Chang e Sheu., 2002, p. 8). 
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4.3.7  Projeto da Universidade de Melbourne 

No ano de 2003, a Universidade de Melbourne, na Austrália, foi uma das sete universidades a 

ganhar uma ajuda financeira da empresa Hewlett-Packard – através de seu programa de 

incentivo Hewlett-Packard’s Applied Mobile Technology Solutions Grant -, a fim de financiar 

um projeto envolvendo a utilização de dispositivos móveis com alunos de graduação e pós-

graduação, nas faculdades de Medicina, Direito e Sistemas de Informação. Nestas três áreas, o 

uso de Tablet PC e PDA foi bem aceito pelos alunos, servindo de suporte a suas atividades de 

estudo dentro e fora do campus (Bridgland et al., 2005).  

4.3.8  Projeto de Aplicação de Soluções em Tecnologia Móvel para Ambientes de 
Aprendizagem 

Projeto patrocinado pela empresa Hewlett-Packard e desenvolvido pela Universidade de São 

Paulo com o intuito de pesquisar a utilização de Tablet PC e PDA para o registro, por parte 

dos participantes, de experiências vivenciadas em salas de aulas, laboratórios e outros locais 

educacionais. Este processo de armazenagem das vivências seria automatizado através de 

documentos Web, com o uso de dispositivos móveis (USP, 2005). 

4.3.9  Análise dos projetos pesquisados 

Embora os projetos vistos nas seções anteriores possuam iniciativas tanto na área de 

distribuição de conteúdos quanto na interação através de Dispositivos Móveis, nota-se uma 

ausência de preocupação dos autores no tocante a Educação a Distância e, principalmente, na 

relação entre Ambientes Virtuais de Aprendizagem e sistemas desenvolvidos para M-

Learning. As aplicações utilizadas têm uma preocupação maior com ferramentas que possam 

ser utilizadas para melhoria na comunicação e informação de cursos presenciais, ou para 

criação de salas de aulas virtuais baseadas em ambientes móveis. 

Na seção a seguir, serão apresentadas soluções e propostas de integração de sistemas 

utilizando Aplicações Móveis e Web Service. Tais iniciativas também não possuem um 

enfoque na EaD e em AVA diretamente, o que deixa um espaço para trabalhos que busquem 

este enfoque. 

4.4  Integração entre Dispositivos Móveis e Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem 
Iniciativas de integração entre Dispositivos Móveis e sistemas de apoio a aprendizagem foram 

propostos por Andronico et al. (2004), Sharma e Kitchens (2004),  Foschini e Zorzo (2004) e 

Filippo et al. (2005).  
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O primeiro modelo estudado, proposto por Andronico et al. (2004), trabalham com 

duas classes de processos em um Ambiente Virtual de Aprendizagem: processos de conexão 

do aluno com a administração de uma faculdade ou curso (tais como agendamento de provas, 

programação de atividades de ensino etc.) – que tanto pode ser de um curso a distância como 

presencial; e a utilização de tecnologia móvel para a interligação dos atores do processo 

educacional – alunos, professores, secretários de curso, tutores etc. – a um Sistema de 

Informação de Aprendizagem (no inglês, Learning Information System – LIS). O LIS permite 

não só as atividades e recursos já discutidos de um AVA, quanto a comunicação com um 

sistema de controle acadêmico5 de qualquer lugar, a qualquer tempo. Este processo de 

adaptação de um LIS, discutido por Andronico et al. (2004), seria realizado em três diferentes 

passos: 

a) Extensão das funções tradicionais do sistema de gerenciamento da 

aprendizagem para a computação móvel, que implica na criação de uma 

interação entre professor-sistema-aluno baseada, principalmente, em 

mensagens SMS. Isto implicaria na criação de diferentes estruturas para dar 

suporte, em Dispositivos Móveis, a atividades de pesquisa e debates através de 

ferramentas como fóruns e listas de discussão por e-mail, além de 

gerenciamento de comunidades virtuais de aprendizagem; 

b) Distribuição do material educacional especificamente criado para ser utilizado 

através de DM; 

c) Integração de um sistema de auto-avaliação em um LIS, que possa ser 

acessado através de PDA. 

 O teste deste sistema - efetivado com diferentes cursos, como Programação e 

Inteligência Artificial e E-Learning - consistiu de algumas lições conduzidas através de 

objetos de aprendizagem distribuídos utilizando-se um AVA e dispositivos PDA. Também foi 

utilizado um instrumento de auto-avaliação distribuída para os alunos. A profundidade do 

aprendizado construído foi discutida através de um fórum na Web. As ferramentas 

desenvolvidas para o teste foram duas: um serviço de gerenciamento do envio de SMS para 

professores, alunos e corpo administrativo; e um mecanismo de consulta, com autenticação do 

usuário, a uma agenda comum dos alunos. Esta última aplicação utilizou um sistema de Web 

Service, SOAP e XML para conectar o cliente residente no Dispositivo Móvel e o servidor 

                                                 
5 Este sistema permite o controle de matrícula de alunos em um curso ou faculdade, a manutenção de um 
histórico acadêmico, controle de disciplinas, além de outras atividades relacionadas de cunho administrativo de 
uma Universidade ou Faculdade específica. 
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das informações desejadas, acessando um banco de dados central que armazena as 

informações necessárias no LIS. 

O segundo modelo analisado foi proposto por Sharma e Kitchens (2004) que propõe a 

criação de um sistema de M-Learning baseado em uma Arquitetura de Serviços Flexíveis para 

Web Service. Esta arquitetura possibilitaria a criação de aplicações plug-and-play que dariam 

suporte a interligação de diferentes software, produzidos utilizando-se framework e 

linguagens diversas. A arquitetura proposta por estes autores é dividida em quatro camadas: 

a) Camada de Aplicação: consiste em diversos serviços – tais como Biblioteca, 

Tradução de Linguagem ou Controle de Admissão - oferecidos a professores e 

alunos. As camadas que estiverem abaixo desta serão transparentes para o 

usuário.  

b) Camada de integração através de Web Service: camada responsável pela 

integração de todos os conteúdos e aplicações disponíveis. Os WS desta 

camada são utilizados para despachar dados textuais, vídeo e voz, gerenciar 

segurança, manter a qualidade de serviço nas comunicações e distribuir 

conteúdos, além de permitir o acesso a ferramentas de autoria e o 

armazenamento de dados, bem como a estruturação de objetos de 

aprendizagem. 

c) Camada de Dispositivos para Entrega: esta camada é utilizada para despachar 

conteúdos usando a Internet – através do Serviço de Internet Móvel - como 

meio de comunicação. Equipamentos habilitados a se conectarem com a 

Internet poderiam se comunicar com esta camada a fim de permitir a entrega 

de conteúdo e o trânsito de informações. 

d) Camada Humana: esta camada abrange as aplicações que estariam sendo 

executadas nos Dispositivos Móveis dos alunos, professores e outros atores do 

processo de aprendizagem, e que estariam se comunicando com a Camada de 

Aplicação. 

A principal defesa do uso de Web Service como tecnologia de integração deste sistema 

visto acima repousa no fato desta tecnologia utilizar padrões abertos e independentes de 

linguagem ou framework proprietários.  

O terceiro modelo estudado, proposto por Foschini e Zorzo (2004), propõe uma 

arquitetura que embora não utilize Web Service, permite a integração de Aplicações Móveis 

com um ambiente de ensino baseado na Web. Ela é composta por três elementos:  
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a) Módulo do Professor: módulo desenvolvido utilizando-se a tecnologia de 

componentes do framework Java, o JavaBeans, que permite aos professores a 

criação de listas de exercícios contendo questões de múltipla escolha e 

verdadeiro/falso. Os componentes criados para esta aplicação foram o 

ListaBean, QuestaoBean, MultiplaEscolhaBean e  VerdadeiroFalsoBean. Este 

módulo é executado em um microcomputador desktop e após a criação das 

listas as mesmas são armazenadas em um Banco de Dados através de 

chamadas a uma aplicação Web feita com a tecnologia Servlet da empresa Sun 

Microsystem. 

b) Módulo do Aluno: módulo responsável pelo acesso dos alunos às listas de 

exercícios criadas pelo professor. Este módulo é executado em Dispositivos 

Móveis e foi desenvolvido utilizando-se o framework J2ME. As questões são 

resgatadas através de uma requisição à aplicação Web responsável pelo 

armazenamento e acesso às listas de exercício. As respostas são enviadas para 

o servidor Web através de chamadas aos Servlets. 

c) Aplicação Web para Armazenamento: responsável pelo armazenamento e 

acesso às listas de exercícios e às respostas geradas pelos alunos. Esta 

aplicação é baseada em tecnologia Servlet e é executada através de um servidor 

Web. 

Esta arquitetura, proposta por Foschini e Zorzo (2004), tem como elemento integrador 

a tecnologia de Servlet que é centralizado no servidor e relacionada à tecnologia Java, o que é 

uma desvantagem frente aos padrões abertos utilizados nos Web Service. 

Por fim, o modelo apresentado por Filippo et al. (1999) busca integrar uma ferramenta 

de conferência – no caso, o Web Fórum  pertencente ao AVA AulaNet – com PDA. Esta 

iniciativa utilizou PDA Pal Tungsten C e HP iPAQ 5555, ambos com display coloridos e 

acesso a rede Wi-Fi. A ferramenta de fórum foi acessada através de um navegador Web 

presente nos DM. As conclusões oriundas destas experiências mostram que as dificuldades 

para implementação e inclusão desta tecnologia dizem respeito a: gasto de energia por parte 

da tecnologia Wi-Fi que faz com que os DM tenham que ser recarregados com maior 

freqüência; limitações de tamanho de tela e as constantes possibilidades de desconexão do 

equipamento, provenientes de dificuldades na rede do campus onde foi feita a pesquisa, 

dificultam a comunicação e acesso a informação. Os autores sugerem como solução para estes 

problemas a utilização de mensagens curtas, precisas e focadas, desenvolvidas prontamente 

pelos mediadores, utilizando “informações de contexto que filtrem o conteúdo a ser entregue, 
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evitando que o usuário perca tempo com seleção de conteúdo” (Longsdale et al., 2004 apud 

Filippo, 2005). 

Embora os modelos e arquiteturas expostos até aqui sejam estratégias interessantes 

para o processo de integração de Ambientes Virtuais de Aprendizagem e aplicações móveis 

de suporte a Educação, percebe-se uma preocupação dos autores voltada para o acesso a 

conteúdos a serem trabalhados com os alunos ou a manutenção de uma comunicação entre a 

administração ou secretaria do curso – normalmente presencial - e o estudante, do que com a 

interação e acompanhamento das atividades dentro de um AVA. Além disso, não há uma 

preocupação mais específica no que se refere ao uso das tecnologias móveis para cenários de 

Educação a Distância, cujas preocupações com o isolamento e a perda de motivação dos 

participantes são problemas a serem enfrentados. Neste último caso, pode-se levantar a 

questão se os dispositivos móveis podem auxiliar na solução do processo de isolamento e 

desmotivação dos participantes em um AVA. Para responder essa questão é importante 

conhecer melhor cada um desses problemas. 

O isolamento é um problema grave que pode ocorrer em um processo de Educação a 

Distância (Romani et al., 2000; Oeiras et al., 2001), devido à dispersão geográfica e temporal 

dos participantes desta modalidade de Educação. Estruturas de suporte ao ensino presencial, 

normalmente, permitem uma maior interação entre os participantes, pois estes compartilham 

um mesmo espaço físico de estudo - sala de aula, biblioteca etc. - e recreativo, que possibilita 

o estabelecimento de relações de amizade e conhecimento mútuo. Assim, surgem grupos de 

amigos que trocam informações entre si e debatem assuntos relativos às áreas de estudo em 

comum. Esta interação social – que faz parte do mecanismo sócio-interacionista de 

desenvolvimento do conhecimento – é apontada por Vygotsky como muito importante no 

processo educativo (Oliveira et al., 2001). Metodologias e tecnologias foram e são utilizadas 

com a finalidade de minimizar o processo de isolamento, quer seja com as discussões e 

mediações feitas pelos tutores de um curso a distância, quer pelo emprego de ferramentas de 

interação como os Web-fóruns, Páginas de Perfis, Salas de Bate-papo, Correio Eletrônico, 

Listas de Discussão e Mensagens Instantâneas (Oeiras et al., 2001), integradas em um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. No entanto, mesmo com estas iniciativas, o problema do 

isolamento persiste e deve ser pesquisado com seriedade, pois ainda é um motivo forte para a 

evasão de cursos a distância. A proposta, portanto, é desenvolver estratégias e tecnologias que 

possibilitem aos AVA tornarem-se um espaço virtual para interação e relacionamento entre os 

aprendizes, tutores e professores, permitindo, assim, a criação de comunidades virtuais, de 
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sorte que fique claro aos indivíduos que estes fazem parte de um todo e que não estão 

sozinhos em sua caminhada pelo Saber. 

A motivação em um curso a distância é outro fator de suma importância para se evitar 

a evasão de participantes. Ela está relacionada com a distância entre os interesses pessoais de 

aprendizado, estabelecidos pelos aprendizes, e as estratégias didáticas e metodológicas 

utilizadas no curso para suprir tais necessidades. Se estas estratégias não acompanharem o 

ritmo de aprendizado do aluno, este deverá se desmotivar, gerando insatisfação para com o 

assunto estudado ou o abandono da disciplina que se está cursando. Tais constatações são fato 

não só para o ensino a distância como também para o presencial. A estruturação dos 

conteúdos abordados de forma a permitir diferentes graus de aprofundamento, redundância no 

processo de explicação de um mesmo conceito – utilizando diferentes mídias – e facilidade de 

acesso, é um passo significativo para se minimizar o problema do ritmo de estudo individual 

dos alunos. Outra estratégia seria a adoção de uma postura motivacional por parte de tutores e 

professores, ficando atentos às necessidades de seus discentes e atuando para que as mesmas 

sejam supridas. 

O que pode ser percebido tanto no problema de isolamento quanto da motivação é que 

são necessárias tecnologias que permitam ao aluno maior interação com os participantes de 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem e uma maior ubiqüidade destes. A adoção de 

Dispositivos e Aplicações Móveis – em conjunto com redes sem fio -, integrados aos 

ambientes virtuais permitem torná-los mais flexíveis no acesso às ferramentas de interação e 

mais ubíquos, pois através de diferentes dispositivos seria possível acessar e ser acessado pelo 

ambiente de aprendizagem. 

4.5  Estendendo os mecanismos de notificação, interação e suporte a aulas de 
campo de um AVA 
Buscando uma solução para o processo de integração entre um AVA e aplicações de suporte a 

Educação, mais especificamente para Educação a Distância, propõe-se a criação de três 

software que possibilitem o acesso a mecanismos de notificação, acompanhamento de 

atividades, interação entre participantes e publicação de trabalhos on the field, integrando 

dispositivos móveis a um ambiente virtual de aprendizagem baseado na Web. Esta arquitetura 

será detalhada no próximo capítulo.  

As tecnologias selecionadas para a criação destas são os Web Service como elementos 

que permitem a comunicação, autenticação e transporte de mensagens entre as aplicações que 

estiverem sendo executadas nos Dispositivos Móveis e o Ambiente Virtual de Aprendizagem 
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selecionado para uma primeira experiência, o SOLAR. A integração entre a camada de WS e 

o SOLAR é baseada em Banco de Dados (BD), onde tabelas serão criadas no mesmo SGBD 

utilizado pelo AVA a fim de armazenar as informações necessárias para o processo de 

integração com os dispositivos móveis, tais como os identificadores dos interagentes que 

decidiram utilizar os mecanismos de notificação de atividades com suporte a DM, a taxa de 

atualização das informações a serem enviadas para as aplicações móveis e quais informações 

deverão ser notificadas em caso de atualização no AVA. O processo de escolha por uma 

integração baseada em BD foi influenciado pela praticidade e facilidade como este pode ser 

implementado e sua praticidade na implementação, mesmo para aqueles que não possuem 

grandes conhecimentos de desenvolvimento de sistemas. Maiores detalhes sobre este processo 

serão abordados no capítulo 5 e nos anexos. 
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Capítulo 5 

A proposta MOBILIS de aplicações integradas a um 
AVA 

Neste capítulo, será abordada uma visão geral da proposta de integração de um AVA 

com dispositivos móveis, detalhando a estratégia e as tecnologias utilizadas, bem como 

especificando as aplicações propostas, possibilitando uma melhor análise das mesmas. 

5.1  Integração de Aplicações Móveis com um AVA 
Os diversos dispositivos móveis existentes hoje no mercado - e.g. Celulares, PDA e 

Smartphone - possuem tecnologias de comunicação e de suporte a aplicações, como é o 

caso do JAVA, suficientes para serem utilizadas com fins educacionais. Também é 

possível criar um conjunto de serviços baseados na Web que possam integrar um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem com aplicações educacionais que estejam em 

dispositivos móveis. Pode-se ter uma idéia da proposta deste trabalho através das 

Figuras 15 e 16. 

As aplicações criadas para o processo de extensão dos recursos de um Ambiente 

Virtual de Aprendizagem ao cenário de Sistemas Móveis devem levar em consideração 

as características e limitações destes sistemas quanto aos recursos de hardware, 

software e conectividade. Baseado neste pressuposto, são propostas três ferramentas que 

seriam utilizadas em dispositivos móveis e possibilitariam a comunicação entre os 

participantes de um curso a distância e o ambiente Web onde este curso estaria sendo 

conduzido. A este sistema foi dado o nome Mobile Integrated Education System – 

MOBILIS, formado pelas ferramentas: Sistema de Acompanhamento Assíncrono de 

Ações em um Curso a Distância; Sistema Universal para Troca de Mensagens 

Instantâneas entre Interagentes de um Curso a Distância; e Sistema de Suporte a Aulas 

Práticas e de Campo para Cursos a Distância. Uma visão geral do sistema está ilustrada 

na Figura 14. Estes sistemas serão descritos com maior profundidade nas próximas 

seções. Estas ferramentas seriam integradas ao AVA através de uma camada de serviço 

baseada em Web Service. O Ambiente Virtual de Aprendizagem a ser utilizado neste 

trabalho será o SOLAR, pois é um sistema já maduro e que se propõe a integrar diversas 

mídias com a finalidade de gerar um espaço virtual cada vez melhor para o processo de 

aprendizagem. Além disso, o presente autor trabalhou no processo de criação deste 
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sistema e continua atuando junto a sua equipe de desenvolvimento, através do Instituto 

UFC Virtual. 

 
Figura 13 - Tecnologias em Sistemas Móveis e a proposta deste trabalho dissertativo. 

 
 

A interface entre as aplicações residentes nos dispositivos móveis e o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem se dá através de serviços chamados Web Service. Estes 

serviços são objetos e métodos que podem ser chamados de qualquer cliente através do 

protocolo http, e são construídos sobre o protocolo SOAP (Simple Object Access 

Protocol) (Ahmed et al, 2002). 

 
Figura 14 - Visão Geral do Sistema. 
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5.2  MOBFollowUp: Sistema de Acompanhamento Assíncrono de Ações 
em um Curso a Distância 
Este sistema permite que participantes de um curso a distância se mantenham 

informados de novidades a respeito da agenda e de publicação de atividades ou 

conteúdos em seu curso, bem como réplicas a intervenções suas em web-fóruns. Assim, 

o conceito de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) estende-se a dimensões que 

extrapolam os limites da Web, possibilitando que indivíduos que estejam em movimento 

ou distantes de conexões fixas à Internet possam participar do dia-a-dia de seu curso, 

mantendo uma ligação virtual com as informações e discussões envolvidas no processo 

de educação a distância. Tal intento pode ser alcançado utilizando-se uma tecnologia de 

comunicação de baixo custo, porém de grande versatilidade, a Short Message Service 

(SMS) (Lee et al, 2005), acrescida de uma aplicação que organize e permita a 

navegabilidade nas informações recebidas do AVA em dispositivos móveis, tais como 

celulares, Smartphone, Personal Digital Assistant (PDA) ou Tablet PC. As informações 

transmitidas através do sistema GPRS são estruturadas utilizando-se a linguagem de 

marcação Extensible Markup Language (XML) (Ahmed et al, 2002), simplificando o 

processo de tratamento e organização da informação por parte da aplicação cliente, que 

recebe e apresenta estes dados ao participante. Estas informações podem ser enviadas, 

também, utilizando-se SMS.  Neste caso, para economizar caracteres da informação, o 

texto não é enviado com os marcadores XML, no entanto, é igualmente estruturado para 

que o interagente possa compreender e localizar de qual seção do AVA as informações 

são provenientes.  

A aplicação de acompanhamento assíncrono de ações em um curso a distância 

será composta de duas partes, como pode ser visto na Figura 15. A primeira parte é um 

servidor, baseado em Web Service, chamado SMSServerInfo, que se comunicará com 

um cliente, e a segunda parte, chamada SMSNotify, que permitirá o recebimento de 

mensagens no modo Pull. 
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Figura 15 - Arquitetura do Sistema de Acompanhamento Assíncrono. 

  
 

As informações sobre as ações realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

são compiladas pela aplicação servidora, SMSServerInfo, e enviadas para a aplicação 

cliente do interagente. A seleção destas informações pode ser personalizada pelo usuário 

que escolhe, por exemplo, se quer receber informações da agenda do curso ou se houve 

alguma réplica as suas intervenções nos fóruns de discussão ou se trabalhos foram 

solicitados pelo tutor/professor do curso no qual está matriculado. As informações que 

trafegam entre o AVA e a aplicação móvel são criptografadas a fim de garantir uma 

maior segurança para o usuário. 

5.2.1  Estrutura Geral da Aplicação 

Uma descrição mais detalhada para o sistema MOBFollowUp pode ser vista abaixo. As 

seções do AVA escolhidas para o processo de notificação foram baseadas em sugestões 

apresentadas nos trabalhos de Trifonova e Ronchetti (2003-A) e de Andronico et al. 

(2004), e na percepção de que ferramentas de interação, como os fóruns, necessitam 

estar disponíveis para que os interagentes possam sentir que suas mensagens foram 

respondidas e, por conseguinte, suas dúvidas ou afirmações foram debatidas por outros 

interagentes ou pelo professor. Esta funcionalidade contribuiria para a minimização da 

sensação de isolamento dos alunos de um curso a distância. Como a intenção deste 

sistema é informar interagentes que possam estar utilizando Dispositivos Móveis com 
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pouco espaço para a visualização de textos, como é o caso do celular, as informações 

enviadas podem ser truncadas, para economizar espaço, sem, no entanto, tolher o 

sentido desta. O número de caracteres escolhido foi determinado por heurística, como, 

por exemplo, a observação da limitação em termos de caracteres para SMS em diversos 

aparelhos celulares - no caso, algo em torno de 120 a 150 caracteres por mensagem. 

Assim, com a melhoria e aperfeiçoamentos destes DM, tais limitações impostas poderão 

ser revistas em implementações futuras.  

 

a) Principais funções do SMSServerInfo 
 
Colhe informações da base de dados do AVA referentes a:  
 
Recurso Informações coletadas Dados Selecionados 
Agenda Novas ocorrências da agenda do 

curso ou alterações da mesma 
Descrição (truncado em 50 
caracteres), Data da Realização e 
Data de Postagem 

Trabalhos Nova ocorrência de trabalhos ou 
modificação do mesmo, tais 
como mudança no enunciado, na 
data ou no nome 

Titulo (truncado em 20 
caracteres), Data da Realização e 
Data de Postagem  

Provas Nova ocorrência de provas ou 
modificação do mesmo 

Titulo (truncado em 20 caracteres, 
Data de Realização e Data de 
Postagem  

Mensagens Informa sobre mensagens novas 
recebidas e o nickname ou login 
de quem enviou 

Nome do Remetente (truncado em 
20 caracteres), Assunto e Data de 
Postagem 

Notícias/Aviso Informa as notícias publicadas 
no curso 

Descrição e Data de Postagem 

Fórum Informa sobre intervenções nos 
fóruns do AVA que sejam 
respostas às mensagens postadas 
pelo usuário ou que sejam 
intervenções do professor 

Nome do Interagente (truncado 
em 20 caracteres), Tipo do 
Interagente (categoria – aluno, 
professor etc.; truncada em 5 
caracteres)  e Data de Postagem  

 
As ações são armazenadas em Banco de Dados - sugere-se a utilização do 

próprio banco do AVA - e mantidas pelo serviço até que chegue o tempo de enviá-las ao 

usuário ou seja requerido pelo mesmo. Para enviar estas mensagens para o usuário, elas 

são criptografadas com uma chave simétrica e então enviadas através da tecnologia 

SMS. A periodicidade de envio das mensagens para o usuário é por padrão no início da 

manhã (8:00 h), porém este item pode ser modificado pelo usuário através da  aplicação 

SMSNotify ou por uma página de configuração no próprio AVA. A modificação das 

configurações das ações a serem enviadas é relacionada ao usuário e não ao curso, 
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assim uma modificação seria única para todos os cursos dos quais o interagente 

participaria.  

No caso da aplicação SMSNotify ser utilizada para o resgate de ações no curso, 

esta se conecta ao SMSServerInfo, através de GPRS, e retorna as informações alteradas 

após a última atualização feita pelo usuário. Caso não tenha sido feita nenhuma 

atualização – primeira vez em que o evento foi gerado – as informações também são 

enviadas para a aplicação. Assim, a maior parte do processamento é feito pelo servidor. 

 
 
• Estrutura das mensagens enviadas ao cliente SMSNotify 
 
Segue abaixo o formato da mensagem XML enviada pelo SMSServerInfo para o 

cliente: 
<CATEGORIA> 

<ORIGEM> </ORIGEM> 

<TEXTO> </TEXTO> 

<DATA_REALIZACAO> </DATA_REALIZACAO> 

<DATA_POSTAGEM> </DATA_POSTAGEM> 

</CATEGORIA> 

Note que o campo TEXTO pode conter informações como titulo, descrição etc. 

Caso não haja alguma destas informações, elas são passadas como vazio, para serem 

processadas pelo cliente. 

 

• Serviços formadores do SMSServerInfo 

Nome Tipo Descrição 

WSAutenticacao Web Service Autenticação do usuário com o AVA 

WSComunicacao Web Service Envio das mensagens SMS 

WSSeguranca Web Service Responsável pela Criptografia e 

Decriptografia 

WSVarredura Web Service Realização de consultas no Banco de 

Dados do AVA 

TimerNotify Serviço (Daemon) Faz a temporização das atualizações 

 

O armazenamento e gerência das mensagens enviadas por SMS ao interagente 

são feitas através do software de SMS disponível no equipamento do usuário. 
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b)  SMSNotify 
 
 Esta aplicação reside no Dispositivo Móvel e é responsável por receber as 

mensagens vindas do SMSServerInfo e enviar as informações de autenticação 

criptografadas, bem como a solicitação de atualização das informações (ações) do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. As novas ações recebidas são armazenadas e 

contabilizadas como novidades a serem exibidas após o usuário selecionar o curso 

(Figura 17-a). Cada item enviado na mensagem é individualizado utilizando-se um 

identificador, tag com o nome da categoria ao qual pertence, que possibilita identificar a 

proveniência das informações: Agenda, Trabalhos etc (Figura 17-c). 

A aplicação cliente também possibilita a configuração das informações a serem 

recebidas e os dados para que haja o processo de comunicação e autenticação (Figura 

16-a e b). Na tela de configuração é possível definir um alarme para avisar quando uma 

data da Agenda, Trabalhos, Provas, Mensagens, Notícias/Aviso etc. estiver próxima. 

Neste caso, é destacada a opção da tela de Novidades (Figura 17-b) que possuir pelo 

menos um item com a data próxima a atual, conforme número de dias configurado pelo 

usuário no mecanismo de alarme. Os subitens que estiverem com datas próximas da 

configurada pelo usuário para serem avisadas, tem sua data com a cor modificada. 

 

 
Figura 16 - Telas de Abertura e Configuração da Aplicação MOBFollowUp. 
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Figura 17 - Telas de Seleção de Curso, Novidades e Informações do MOBFollowUp. 
 

A Tabela 5 mostra a seqüência geral de ações desempenhadas pelo cliente no 

sistema MOBFollowUp. 

 

Tabela 5 - Ações do Cliente MOBFollowUp. 
Ação Aplicação utilizada 
O usuário define se quer receber mensagens sobre 
ações efetuadas no AVA e fornece o número de 
celular para comunicação por SMS 

Página Web definida no AVA ou 
SMSNotify 

O usuário define o número de atualizações que 
deseja receber por dia (0, 1 ou 2 vezes por dia) dos 
cursos. Escolhendo zero atualizações diárias ele 
automaticamente deixaria de receber as atualizações 
do AVA por SMS 

Página Web definida no AVA ou 
SMSNotify 

O usuário configura em seu Dispositivo Móvel as 
informações para autenticação no AVA 
(login/senha) 

SMSNotify 

O usuário configura as opções que deseja receber em 
suas atualizações 

Página Web definida no AVA ou 
SMSNotify 

O usuário requisita atualização de informações e 
fornece par login/senha 

SMSNotify 

As informações recebidas pelo cliente são 
decriptografadas e armazenadas 

SMSNotify 

O usuário acessa as informações armazenadas 
localmente 

SMSNotify 

O usuário exclui informação armazenada no cliente SMSNotify 
 

Caso a capacidade de armazenamento da aplicação SMSNotify esteja próxima 

de se esgotar, uma mensagem vai sugerir que  o usuário remova parte das informações 

armazenadas. Caso o usuário não libere espaço de armazenamento, as informações não 

serão registradas. 

Uma visão mais detalhada do sistema pode ser vista no Anexo I. 
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5.3  MOBIM: Sistema Universal para Troca de Mensagens Instantâneas 
entre Interagentes de um Curso a Distância 
Um dos grandes problemas no processo de educação a distância é a sensação de solidão 

dentro do curso. Tal efeito pode causar uma desmotivação do interagente, levando-o ao 

abandono de suas atividades. Nos sistemas baseados na Web, essa problemática está 

sendo resolvida através de mecanismos de identificação visual de usuários conectados e 

pela troca de mensagens instantâneas. As ferramentas de Mensagens Instantâneas (no 

inglês, Instant Messages) possibilitam o estabelecimento de meta-comunicação entre os 

participantes de um curso. Elas permitem a discussão com os tutores de curso a 

distância e com colegas que estejam fazendo atividades em grupo, assim como tirar 

dúvidas quanto a determinados exercícios ou conceitos abordados. No entanto, estas 

ferramentas estão atreladas, normalmente, a uma conexão fixada a partir de um host, 

impossibilitando que o usuário possa se sentir parte do grupo de alunos estando longe 

de seu computador pessoal ou da instituição onde trabalha ou estuda. A fim de 

solucionar esta deficiência no processo de aprendizagem utilizando a Web, propõe-se a 

criação de um sistema universal para troca de mensagens instantâneas entre 

participantes de um mesmo curso a distância que esteja utilizando um Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (Figura 18). Este sistema é formado por um Web Service, chamado 

UniMessageServer, que provê a comunicação com o AVA e a troca de mensagens 

instantâneas entre participantes de um mesmo curso, que estejam conectados tanto via 

Web, quanto via dispositivos móveis. Além do Web Service, há uma aplicação cliente 

baseada na Web, chamanda WebUniMessage, e para os dispositivos móveis (e.g., 

Celular, SmartPhone, PDA e Tablet PC) baseados em comunicação por celular, 

denominada MOBUniMessage. Esta aplicação possibilitará ao interagente identificar os 

colegas conectados naquele momento no curso em que está participando, bem como 

enviar mensagens para estes participantes. No caso da aplicação cliente 

MOBUniMessage, será utilizada a tecnologia Wireless Application Protocol (WAP) 

sobre General Packet Radio Service (GPRS). O uso desta tecnologia no 

desenvolvimento da aplicação cliente do dispositivo móvel possibilita o 

reaproveitamento de boa parte do código da aplicação Web, já que usa uma linguagem 

de formatação de dados próxima do Hipertext Markup Language (HTML), que é usado 

na Web (Lee et al, 2005).  
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Figura 18 - Sistema de identificação de participantes e troca de mensagens. 

 
 

Como as comunicações entre os interagentes dentro de um ambiente a distância 

podem ser utilizadas no processo avaliativo do curso, elas devem então ser registradas 

via arquivo de registro (log) para posterior acesso, tanto por parte dos alunos quanto por 

tutores. Este arquivo de log poderá ser acessado tanto pelas estatísticas de participação, 

mantidas pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem, quanto pelos aplicativos clientes do 

sistema de troca universal de mensagens instantâneas. 

5.3.1  Estrutura Geral da Aplicação 

A aplicação é cliente-servidor, onde a parte cliente é chamada WebUniMessage (para 

Web) e MobUniMessage (para DM). Já a parte servidora é chamada UniMessageServer 

e composta por um conjunto de Web Service, dos quais dois são comuns às outras 

aplicações propostas – MOBFollowUp e PocketWork -, sendo relacionados à 

autenticação  de usuários e segurança. A Tabela 6 e a Tabela 7 mostram uma visão geral 

do comportamento do sistema. Um detalhamento maior deste pode ser visto no Anexo I, 

onde são mostrados os Casos de Uso do sistema.  

O número de caracteres definidos para as aplicações foi baseado em uma 

comparação com ferramentas de Instant Message existentes no mercado e levando em 

conta a ergonomia de dispositivos como o celular, onde a digitação de longas frases 
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pode ser uma tarefa muito laboriosa, mesmo com tecnologias como o T96. Neste caso, é 

utilizado um tamanho máximo no espaço para digitação que possa ser suficientemente 

curto para não ser cansativo e longo o bastante para conter frases compreensíveis. Este 

mesmo número máximo de caracteres utilizado na digitação define o tamanho limite das 

mensagens enviadas para clientes móveis, a partir dos clientes Web.  

Toda a comunicação entre os clientes é baseada em Banco de Dados e 

gerenciada através de WS. Esta característica é necessária para que possa haver resgate 

das conversas realizadas para posterior reflexão e discussão entre os alunos e 

professores e como material de apoio para posterior estudo.  

 

Tabela 6 - Visão geral do comportamento do Cliente MOBIM 
Cliente 
No login da página do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), disparar uma 
comunicação para o UniMessageServer informando que um novo usuário está online e 
enviar seu ID criptografado. 
No logout ou ao fechar a página (unload), avisar ao UniMessageServer que o usuário 
(ID) foi desconectado. 
O ID deverá ser criptografado com uma chave simétrica, quando da comunicação AVA-
UniMessageServer. 
A aplicação WebUniMessage quando ativada mostra todos os usuários online de um 
dado curso ao qual pertence o usuário que chamou a aplicação. 
Se o usuário que chamou a aplicação pertencer a mais de um curso, deverá haver um 
mecanismo de seleção no cliente para determinação do curso. 
No caso da aplicação MobUniMessage, deve ser fornecido o par login e senha que será 
autenticado pelo UniMessageServer. 
A aplicação WebUniMessage deve restringir o número de caracteres enviados a um 
usuário MobUniMessage. 
A seleção de cursos no MobUniMessage deve ser feita antes de visualizar os 
participantes e após o login. 
Caso uma mensagem enviada ao UniMessageServer seja para um usuário já 
desconectado, deve haver uma mensagem avisando que o usuário se desconectou antes 
do envio da mensagem. 
No MobUniMessage, ao selecionar um usuário para envio de mensagem, a tela onde se 
vêem os usuários é substituída pela tela de escrita/leitura de mensagem on-line. 
A aplicação cliente (WebUniMessage e MobUniMessage) deve verificar se existe 
alguma mensagem de outro usuário e deixar piscando o ícone deste para avisar o 
usuário destino da mensagem enviada. 
Os ícones de quem está conectado, no cliente, via celular e via web devem ser distintos. 
A aplicação WebUniMessage deve possibilitar sua inserção dentro do AVA, em uma 
página do mesmo. 
 

                                                 
6 O Text on 9 keys (T9) é uma tecnologia utilizada em celulares para facilitar a digitação de palavras. A 
partir de uma letra teclada o software dá sugestões de palavras que poderão ser usadas no texto que se está 
digitando.   
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As varreduras para ver se há nova mensagem de algum usuário na lista dos conectados 
devem ser feitas pelos clientes em intervalos de 3 segundos. 
Deve ser possível a carga de emoticons por parte das aplicações cliente. 
A tela de conversa entre os usuários que estão utilizando o WebUniMessage ou o 
MobUniMessage devem ter suas fotos, caso existam. 
No WebUniMessage, a janela de conversa deve ser um popup para que o indivíduo 
possa se comunicar com mais de um usuário ao mesmo tempo. Isso não deve ser 
possível, por enquanto, no MobUniMessage. 
Tanto no WebUniMessage quanto no MobUniMessage, deve aparecer o nick ou o login 
do usuário. Isso deve ser definido nas configurações de servidor. 
O ícone do professor de um curso deve ser diferente dos alunos. A definição de 
professor/tutor deve ser feita no servidor. O usuário que for professor deverá ter seu 
ícone distinto no curso em que for professor. 
As mensagens trocadas entre clientes WebUniMessage devem ter, no máximo, 400 
caracteres; as mensagens entre MobUniMessage, 70 caracteres; as mensagens entre 
WebUniMessage e MobUniMessage, no máximo, 70 caracteres. 
No caso do WebUniMessage, a autenticação com login/senha deverá ser feita pelo AVA 
e este deverá enviar para o UniMessageServer o ID do usuário, o nick (ou login) e o 
perfil (professor, aluno etc). 

 

Tabela 7 - Visão geral do comportamento do Servidor MOBIM 
Servidor 
O UniMessageServer deve verificar se o ID (login ou logout) foi enviado do servidor 
válido do AVA. 
As conversas via UniMessageServer devem ser feitas através de Banco de Dados para 
facilitar seu resgate para histórico. 
O histórico de conversas deve estar relacionado a um indivíduo, dentro de um curso. 

 

As Figuras 21 e 22 são uma proposta visual da interface gráfica com o usuário 

para as duas aplicações clientes. Note que há um respeito pela área útil dos dispositivos 

de visualização da informação nos dois casos.  O primeiro seria correspondente a 

aplicação sendo visualizada em um Notebook, Tablet PC ou PDA. O segundo caso seria 

correspondente a um celular ou Smartphone. 
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Figura 19 - Proposta de Interface Gráfica para a aplicação WebUniMessage. 

 

 
Figura 20 - Proposta de Interface Gráfica para a aplicação MobUniMessage. 

 
 

5.4  PocketWork: Sistema de Suporte a Aulas Práticas e de Campo para 
Cursos a Distância 
Existem casos em que é desejado que os alunos de um curso a distância efetuem 

atividades práticas tanto laboratoriais quanto de campo. Muitas vezes, devido à falta de 

conexão com a Internet nos locais onde são efetuadas estas práticas, o participante tem 

que registrar suas atividades em um meio auxiliar, normalmente tomando nota em um 

caderno ou agenda, batendo fotos, gravando entrevistas ou registrando dados 

observados durante a experiência. Então, após a atividade, este participante digitaliza 

este material registrado de sua prática e só então envia para o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), como material de sua prática. Atualmente, dispositivos como 

Smartphone, Tablet PC e PDA permitem o registro destas práticas com grande 

facilidade, pois dispõem de câmeras digitais, gravadores e blocos de anotações digitais. 

Resta, então, o processo de organização destes dados e envio ao AVA. Propõe-se aqui 
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um sistema cliente-servidor (Figura 21), baseado em Web Service, que possibilite a 

estruturação destes dados coletados e seu envio para o AVA. Tal aplicação tem uma 

parte na forma de um Web Service, chamado WebCollectServer, encarregado de 

recolher os dados gerados pelo participante e organizados através de um arquivo XML, 

além de enviá-los para o AVA. Além disso, possibilita ao interagente remover e alterar 

estes dados no AVA. No dispositivo do cliente estaria uma aplicação, chamada 

MOBCollector, que possibilitaria a estruturação dos dados registrados pelo participante 

e envio do mesmo para o WebCollectServer. Estas informações levantadas pelo cliente 

serão armazenadas utilizando-se os softwares usuais para tais ações do cliente, isto é, 

ele usará um editor de anotações presente no dispositivo móvel para registrar alguns 

fatos da prática, fotografará o evento usando a aplicação de gerência de fotos digitais do 

dispositivo e gravará entrevistas ou palestras usando a aplicação já presente em seu 

dispositivo. 

O envio das informações utilizando o MOBCollector poderá ser através de 

GPRS, Wi-Fi ou mesmo Bluetooth. Neste último caso, os dados serão armazenados e 

estruturados no dispositivo móvel e depois haverá uma sincronização destes com o 

AVA, utilizando-se um host conectado à Internet que possua suporte a Bluetooth, e 

onde esteja instalada uma aplicação de sincronização das aulas práticas, chamado 

SYNCCollector. A comunicação entre as três aplicações envolvidas neste sistema será 

através do protocolo SOAP, um protocolo simples, baseado no protocolo HTTP, 

utilizado pelos Web Service.  
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Figura 21 - Sistema de suporte a aulas práticas e de campo. 

 

5.4.1  Estrutura Geral da Aplicação 

A aplicação é cliente-servidor, onde a parte cliente é chamada MOBCollector, 

possuindo também uma aplicação para sincronismo com o servidor através de um host 

baseado em microcomputador. Esta ferramenta é chamada SYNCCollector, que 

possibilita passar os dados de um Dispositivo Móvel, como o PDA, para um 

computador e, então, estes podem ser enviados para o servidor. Já a parte servidora é 

chamada WebCollectServer e constituída por um conjunto de WS, como as demais 

aplicações servidoras propostas neste trabalho.  

A Tabela 8 e a Tabela 9, abaixo, mostram as características gerais do sistema 

proposto. Note que, assim como ocorre MOBIM e no cliente SMSNotify, é necessário a 

autenticação do usuário antes de ser iniciada a troca de  informações entre a aplicação 

móvel e o servidor. Um maior detalhamento poderá ser visto no Anexo I. 

 

Tabela 8 - Visão geral do comportamento do Cliente PocketWork 
Cliente 
No AVA, seria criada uma nova ferramenta para repositório de trabalhos de campo e/ou 
laboratórios. 
O perfil responsável pela criação das atividades práticas (campo ou laboratorial) criaria 
uma atividade (nome, descrição, data) em grupo ou individual. 
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Caso seja de grupo, o perfil professor (ou similar) poderá definir que alunos ficarão nos 
grupos. 
A atividade prática é formada por relato e registros. O relato é um texto descrevendo os 
detalhes da atividade efetuada e os registros são dados colhidos dentro da atividade. 
Estes dados podem ser áudios, vídeos, fotos e tabelas que registram a experiência 
efetivada. 
Um relatório será composto de diversos relatos e registros, estando vinculado a uma 
atividade prática. 
Os registros estariam vinculados ao relato – cada relato conteria n registros. 
Um relato e seus registros só poderiam ser removidos ou alterados pelo seu autor. 
Um relatório de grupo difere de um individual pelo fato do primeiro poder ter inserções 
de diferentes pessoas de um grupo. No entanto, cada par relato-registros só poderia ser 
editado pelo indivíduo que os criou. 
Em cada cliente PocketWork seria criado um arquivo XML com a compilação relato-
registros do usuário que estava utilizando. Caso o usuário quisesse ver o relato-registros 
de outro usuário, estes seriam baixados, caso houvesse recursos para tanto. 
Ao entrar no cliente PocketWork o usuário deve fornecer seu login/senha para 
autenticação. Estas informações podem ficar armazenadas para serem automaticamente 
fornecidas no futuro. 
O cliente PocketWork deverá ter uma opção para alterar (localmente) o login/senha do 
usuário. 
O cliente PocketWork deverá conter um arquivo de ajuda para o usuário. 
O cliente PocketWork deverá conter uma opção para escolha do curso e da atividade a 
ser realizada. 
Após a realização da escolha do curso e da atividade, é carregado o relatório (caso haja) 
do AVA, através do servidor PocketWork. 
Uma funcionalidade do cliente PocketWork deve permitir atualização dos dados do 
relatório. 
Caso o relato-registros locais sejam mais antigos que os que constam no servidor, uma 
mensagem indicando a atualização deve ser exibida. Caso o usuário não queira 
atualizar, serão mantidas as versões locais dos relato-registros. 
Ao atualizar o relatório, os dados locais (relato-registros) serão enviados para o servidor 
PocketWork. 
Quando for feita a atualização do relatório, o login/senha do usuário será enviado 
novamente para autenticação. 
Os dados locais do usuário devem ser guardados compressos e protegidos para que só 
ele possa acessar. Isso permite que mais de um usuário utilize o cliente PocketWork. 
A área de um usuário local será chamada pasta_do_<usuário>. Esta pasta deverá conter 
o Relato (texto) e Registros (imagem, vídeo, áudio, tabelas), estruturados com o auxílio 
de XML. 
O cliente PocketWork deve possuir uma opção para criar nova pasta de usuário, 
fornecendo o login/senha desta pasta. Caso o login/senha local não sejam iguais aos do 
AVA, o usuário terá acesso aos dados locais, mas não aos do AVA 
 
Tabela 9 - Visão geral do comportamento do Servidor PocketWork 
Servidor 
O servidor do PocketWork colheria dos clientes o relato e o registro e armazenaria no 
Banco de Dados do AVA. 
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O relato e os registros estariam vinculados através de um arquivo XML (relatório) que 
conteria informações de autores, data de publicação, relatos, registros (separando por 
natureza das mídias). 
Caso a atividade prática seja em grupo, o servidor PocketWork fica responsável por 
compilar os relatos e registros e enviá-los para o AVA. 
O par login/senha do usuário deve trafegar criptografado durante a autenticação. 

 

Devido a necessidade de um maior poder de armazenamento, processamento e 

área de trabalho, o cliente PocketWork é mais adequado para DM como o PDA. Neste 

caso, uma proposta de interface gráfica é mostrada na Figura 22.  

 

 
Figura 22 - Proposta de Interface Gráfica para a aplicação PocketWork. 

 

Esta aplicação servirá para estruturar e enviar as informações catalogadas e 

constituídas a partir de outros software, assim, é necessário que seja planejado que 

outras aplicações serão necessárias para a execução do trabalho de campo ou 

laboratorial.  A ferramenta também possibilitará saber que trabalhos foram propostos 

para serem realizados de forma prática e que podem ser enviados através dela.  

 

5.4.2  Testando e analisando as aplicações propostas 

No próximo capítulo será discutida uma análise sobre pesquisa feita com possíveis 

usuários das aplicações propostas, para definição do grau de dificuldades a serem 

enfrentadas e a estimativa da aceitabilidade das mesmas. Também serão analisados 
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testes feitos com a aplicação MOBFollowUp, escolhida para ser a aplicação para testar 

os conceitos propostos neste trabalho. Sua escolha se deve a possibilidade de testar 

aplicações que efetuem tanto comunicação Push quanto Pull, e tipos diferentes de 

protocolos de comunicação para sistemas móveis, como o GPRS e o SMS. 

Para a criação dos Web Service utilizados nos testes foram utilizados o 

framework .Net, da empresa Microsoft, e a linguagem de programação C#. Sua escolha 

se deveu ao fato desta tecnologia ser estável e utilizada no desenvolvimento rápido de 

Web Service, conforme é sugerido por Ahmed et al. (2002). As especificações do SOAP 

foram propostas, também, pela Microsoft o que sugere um bom suporte a este protocolo 

pelas ferramentas de desenvolvimento desta empresa. A aplicação cliente, SMSNotify,  

foi criada em J2ME, com CLDC 1.1 e MIDP 2.0. A escolha desta plataforma para a 

criação da aplicação a ser instalada em celulares se deve ao grande número de aparelhos 

que possuem suporte a este framework. Segundo pesquisa divulgada pela  

Ovum no final de 2005, seiscentos e treze milhões de aparelhos celulares foram 

vendidos com suporte a J2ME (Rocha, 2007). Assim, para que esta aplicação possa ser 

amplamente utilizada, a escolha de uma tecnologia que possua um parque instalado 

nestas proporções é uma decisão estratégica sensata. 
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Capítulo 6  

Estudo de Caso 

Neste capítulo, será apresentado o cenário de teste da proposta de integração de 

Aplicações Móveis com um Ambiente Virtual de Aprendizagem. O processo foi 

dividido em duas fases, sendo a primeira realizada através de uma ferramenta para 

estabelecer uma primeira análise da aceitação e dificuldades das aplicações propostas, 

aplicada a um conjunto de alunos de um curso a distância real. O principal objetivo 

desta fase é definir o grau de interesse e principais dificuldades que os usuários 

específicos de um curso a distância poderiam ter no uso das aplicações propostas e dos 

Dispositivos Móveis. A segunda parte trata do teste de funcionalidade e usabilidade da 

aplicação MOBFollowUp e dos serviços Web de integração com o AVA, através de um 

curso fictício criado exclusivamente para a avaliação desta ferramenta.  

6.1  Visão Geral 
Em um processo de implantação de uma nova tecnologia, é comum que o novo 

paradigma encontre resistência por parte dos participantes e dificuldades com o uso dos 

novos dispositivos. Foi assim com a implantação de computadores nas escolas, onde os 

professores tiveram dificuldades na utilização dos computadores e em sua aplicação 

para fins didáticos. Nossa proposta é que as aplicações especificadas levem em 

consideração os aspectos de usabilidade para que seja facilitado o seu uso. 

Para que possamos definir o grau de interesse dos prováveis usuários das 

ferramentas especificadas, bem como levantar as principais dificuldades na utilização de 

Dispositivos Móveis e das aplicações propriamente ditas, foi criado um questionário de 

sondagem – intitulado Questionário de Pesquisa (Anexo IV) - onde foi traçado o perfil 

sócio-econômico, Dispositivos Móveis utilizados, dificuldades de manipulação de 

alguns dos serviços necessários às aplicações móveis propostas, acesso aos dispositivos 

móveis propostos e grau de interesse em aplicações que sejam integradas a um AVA.  O 

público pesquisado é participante de um curso de graduação a distância em 

Administração, da Universidade Federal do Ceará. Todos os participantes têm 

experiência de um ano no uso de um Ambiente Virtual de Aprendizagem, o SOLAR, e 

no processo de aprendizagem em Educação a Distância. O questionário proposto foi 

publicado dentro do ambiente virtual e a comunicação foi feita completamente a 
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distância. Os participantes utilizam ferramentas convencionais de AVA, como Web 

Fóruns, Chat, acesso a material didático publicado na Web e mensagens eletrônicas. As 

perguntas a serem respondidas pela pesquisa são: 

a) Há interesse de utilização de Aplicações Móveis integradas a um 

AVA por parte de uma população que se utiliza de Educação a 

Distância em seu processo formativo? 

b) A população que já utiliza um AVA e possui Dispositivos Móveis 

como celulares e PDA estão habituadas com serviços como SMS, 

Internet Móvel ou costumam instalar aplicações em seus 

dispositivos? 

c) Qual seria o maior interesse para uma população que utilizasse um 

AVA: receber informações de seu curso através de Dispositivos 

Móveis, interagir com outros participantes através destes 

dispositivos ou, ainda, enviar informações (trabalhos) para seu 

AVA usando DM? 

d) Das aplicações propostas pelo presente trabalho, quais seriam as 

que mais rapidamente poderiam ser implantadas em um curso a 

distância, levando-se em consideração os equipamentos 

disponíveis ao público-alvo? 

O método de pesquisa utilizado foi o quantitativo, utilizando-se uma 

amostragem aleatória simples. A partir dos dados computados foi possível chegar a um 

conjunto de inferências que poderão ser vistas no decorrer deste capítulo e cujas 

conseqüências serão analisadas na conclusão deste trabalho. 

A fim de validarmos a viabilidade da construção das aplicações propostas, bem 

como o processo de integração das mesmas com um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, foi escolhido o MOBFollowUp como ponto de partida. Este software 

utiliza tanto a tecnologia SMS, quanto a GPRS, como foi visto no capítulo 5. Para o 

teste desta aplicação, foi criado um curso teste chamado “Introdução à criação de Web 

Service”, no servidor de um instituto de Educação a Distância, ligado a uma 

universidade pública. O ambiente virtual utilizado, como já foi referido anteriormente, 

foi o SOLAR. Foram criados três cenários de teste: 

a) Cenário 01: Envio de mensagens SMS para celulares – por parte dos 

Web Service criados para integrar o AVA com as Aplicações Móveis - 

contendo as informações padrões configuradas no SMSServerInfo; 
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b) Cenário 02: Envio de mensagens SMS para celulares contendo 

informações configuradas pelo usuário através do AVA e repassadas 

para o SMSServerInfo; 

c) Cenário 03: Acesso as informações do curso através de uma aplicação 

instalada nos celulares utilizados no teste. Esta aplicação utiliza GPRS. 

6.2  Análise dos dados adquiridos através do Questionário de Pesquisa 
O Questionário de Pesquisa foi aplicado a um conjunto de alunos do Ensino Superior, 

na modalidade EaD, em grande parte composto por funcionários do Banco do Brasil, a 

fim de traçar um primeiro perfil dos usuários das aplicações móveis propostas e levantar 

possíveis dificuldades. O questionário foi disponibilizado no SOLAR e todos os alunos 

foram convidados a participar respondendo as perguntas feitas e as enviando através de 

e-mail. O processo de pesquisa utilizado foi o de estatística por amostragem aleatória 

simples, onde foram utilizados os seguintes parâmetros: 

a) Tamanho da População (N): foram utilizados 193 (cento e noventa e três) alunos 

– número relativo ao total de matriculados do curso de graduação a distância em 

Administração, no semestre 2007.1, na UFC; 

b) Erro Amostral Tolerável (E0): entre 10% (dez pontos percentuais) e 15% (quinze 

pontos percentuais); 

c) Tamanho da Amostra (n): foram recolhidos 50 (cinqüenta) questionários dos 

cento e noventa e três enviados aos alunos, no período de duas semanas nas 

quais o questionário esteve disponível. Somente estes foram preenchidos e 

enviados. 

Através das fórmulas 2
0 )(
1

0

E
n =  e 

0

0

nN
Nxn

n
+

=  - onde n0 é a primeira 

aproximação do tamanho da amostra -, foi calculado o erro amostral de 12,2% (doze 

vírgula dois pontos percentuais), que está dentro da faixa tolerável (Barbetta et al., 

2004). A população estudada possui a característica de já usar o Ambiente Virtual 

SOLAR, o que torna mais específica sua característica.  

Estes percentuais de erros devem ser observados quando forem analisados os 

valores discutidos nas seções seguintes. 

6.2.1  Perfil Geral 

A população estudada está, predominantemente, na faixa etária entre 25 e 45 anos, 

caracterizando-se como visto nas Figuras 25-a e b. Isso coloca o público pesquisado na 
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faixa etária economicamente ativa do Brasil (IBGE, 2004; SEPPIR, 2003). Pessoas que 

trabalham e que necessitam complementar ou concluir seus estudos normalmente têm 

problemas para sincronizar seus períodos de trabalho com os horários rígidos de um 

curso presencial, daí sua opção pela EaD, o que explicaria a faixa-econômica dos 

participantes, que são em sua maioria funcionários do Banco do Brasil. Isso corrobora 

com nossa observação, citada no capítulo 3, onde os profissionais contemporâneos estão 

cada vez mais buscando o aperfeiçoamento educacional para garantir seus empregos ou 

melhorar sua posição empregatícia. 

 
(a) 

(b) 

Figura 23 - Idade dos pesquisados. 
  

 
A maior parte desta população ainda é masculina (Figura 24 a e b). No entanto, 

conforme o IBGE (IBGE, 2004; SEPPIR, 2003), as mulheres estão crescendo em sua 

participação na População Economicamente Ativa, o que poderia colaborar para um 

possível crescimento desta faixa, também, no ensino a distância.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 24 - Faixa de Gênero. 
 

A maior parte, noventa e quatro pontos percentuais da população pesquisada, 

possui celular (Figura 25 a e b), o que permite uma primeira inferência de ser este um 

DM que deva ser focado com maior ênfase quando da escolha de uma plataforma móvel 

a ser utilizada em Educação a Distância. Isto ratificou a escolha da primeira aplicação 

móvel a ser testada, que se utiliza principalmente deste serviço. O segundo lugar ficaria 

com os notebook, equipamentos que já estão no mercado há mais tempo que os 

Assistentes Pessoais Digitais e que já são usados em atividades profissionais. No 

entanto, os PDA possuem maior comodidade para transporte e mobilidade que o 
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notebook, podendo ser utilizados para atividades em campo usando, por exemplo, a 

aplicação Pocketwork proposta por este trabalho. Os PDA ainda possuem uma 

população de usuários muito pequena. Porém, seu preço pode ser interessante para 

investimentos dos governos federais e estaduais, em aquisição e empréstimo destes 

equipamentos para estudantes do nível superior, como acontece em universidades de 

outros países, como, por exemplo, Taiwan (Chang e Sheu, 2002).  

 

 
(a) (b) 

Figura 25 - Dispositivos Móveis utilizados. 
  

 
A partir deste perfil geral dos estudantes na categoria de Educação Superior a 

Distância de um curso em específico, pode-se fazer uma primeira análise sobre o grau 

de aceitação de funcionalidades ligadas a um Ambiente de Aprendizagem a Distância, 

que pudessem ser acessadas através de DM. Tal análise poderá ser vista na seção 

seguinte. Vale ressaltar que do total de pesquisados 94% (noventa e quatro pontos 

percentuais) são do Ceará, 2% (dois pontos percentuais) são do Rio Grande do Norte. 

Dos participantes da pesquisa destes dois estados brasileiros, 52% (cinqüenta e dois 

pontos percentuais) são de pessoas que vivem no interior, 36% (trinta e seis pontos 

percentuais) são de pessoas que vivem na capital e 5% (cinco pontos percentuais) são de 

pessoas que vivem na Zona Metropolitana. 

6.2.2  Necessidades específicas quanto ao uso de Dispositivos Móveis na 
Educação a Distância 

Quando interpelados sobre a utilização de SMS – chamado no Brasil de “Torpedo” – 

para receber informações (avisos do professor, publicação de trabalhos, avisos de 

respostas no fórum, modificação da agenda, publicação de novas aulas etc.), os 

participantes da pesquisa mostraram um alto índice de aprovação (Figura 26 a e b). 

Houve sessenta e dois por cento dos participantes com muito interesse e vinte e quatro 

por cento moderadamente interessados. Tais percentuais mostram que há grande 

aceitação para que um serviço deste tipo seja ofertado, o que leva a uma primeira 

inferência que as Instituições de Ensino Superior (IES) que utilizam AVA devam 
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começar a estudar propostas de integração com Dispositivos Móveis, para melhor 

atender seu público-alvo. Neste contexto, o MOBFollowUp seria uma aplicação 

interessante para ser utilizada, já que possui como uma de suas possibilidades de 

comunicação o uso de SMS e se destina a informar os participantes sobre as ações 

efetivadas no âmbito do AVA. É interessante observar que o percentual de participantes 

da pesquisa que moram no interiror e que gostariam muito de usar este serviço são de 

36% (trinta e seis pontos percentuais), contra 22% (vinte e dois porcento) dos 

pesquisados da capital. 

(a) (b) 
Figura 26 - Aceitação do SMS como serviço de informação das ações efetuadas em um AVA. 

  
 

As aplicações MOBIM e MOBFollowUp (com acesso via GPRS) necessitam 

que o usuário tenham acesso a Internet através de seus DM e saibam instalar aplicações 

em celulares ou PDA.  Neste sentido, foi elaborado um conjunto de perguntas 

concernentes ao uso do Dispositivo Móvel conectado através da Internet a um AVA. 

Além do conhecimento na utilização de um Navegador Web em um celular, o 

usuário deve estar decidido a investir financeiramente nesta ação, pois as operadoras 

normalmente cobram por estes serviços de conexão, na ordem de centavos de real por 

quilo-byte transmitidos/recebidos. Neste contexto, cinqüenta e oito pontos percentuais 

dos usuários que responderam a pesquisa feita mostraram interesse acentuado (34%) e 

moderado (24%) no acesso através de dispositivos móveis a aplicações Web que 

permitam interagir com seus colegas e tutores e obter informações do seu curso a 

distância – como pode ser feito com o MOBIM - através de celular. Os dados podem ser 

vistos na Figura 27-a e b. Os percentuais relacionados com os pesquisados da capital e 

do interior que possuem muito interesse em utilizar este serviço é de 12% (doze por 

cento) dos participantes da capital e 20% (vinte por cento) do interior. 
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(a) (b) 

Figura 27 - Interesse por utilizar celulares para interagir com outros participantes de um curso a 
distância, através de Navegador Web. 

 

Um percentual igualmente significativo (70%) de usuários (Figura 28-a e b) 

mostra interesse acentuado e moderado em instalar uma aplicação que possibilite o 

acesso a funcionalidades de interação com outros participantes e recepção de 

informações – como é o caso do MOBFollowUp.  

 
(a)  

(a) 
Figura 28 - Interessados em instalar um software com a finalidade de acessar funcionalidades de 

um AVA. 
 

Uma porcentagem de 34% (trinta e quatro pontos percentuais) de interagentes 

pesquisados utilizaria seu PDA para o acesso a aplicações como o PocketWork para 

acessar seu Ambiente Virtual de Aprendizagem (ex. SOLAR) e enviar trabalhos. Esta 

tendência pode ser vista no gráfico da Figura 29-b, e os percentuais na Figura 29-a. 

Neste caso, como ainda têm-se uma baixa utilização destes dispositivos, como visto na 

Figura 26-a, uma política de incentivo por parte do Governo e das IES para a aquisição 

e disposição destes equipamentos poderia ser interessante para a melhoria da 

aprendizagem a distância. O alto percentual de não interessados se deve ao fato da 

grande quantidade de participantes da pesquisa que não possuem este dispositivo (80%). 

 
(a) (b) 

Figura 29 - Interesse no uso de PDA para envio de trabalhos para um AVA. 
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A pesquisa com os interagentes também possibilitou localizar alguns problemas 

no processo de implantação de Aplicações Móveis de acesso a AVA. Embora haja a 

vontade no processo de utilização de aplicações a serem instaladas nos dispositivos 

móveis para conexão com os ambientes virtuais, apenas vinte por cento (Figura 30) dos 

interagentes já tiveram esta experiência com seus celulares e apenas seis pontos 

percentuais (Figura 31) com seus PDA. Este é um problema que merece atenção e 

pesquisa para uma solução viável para diminuir as dificuldades no processo de 

instalação de aplicações móveis nestes dispositivos e para motivar os interagentes a 

utilizá-las.  

 

 
Figura 30 - Dificuldade com a instalação de software em um celular. 

 

Uma solução para facilitar a operação de instalação de software em um celular 

seria a auto-instalação de aplicações J2ME utilizando arquivos JAR - Java Archive, que 

empacota uma aplicação Java para DM, e JAD (Java Application Descriptor), que 

fornece um conjunto de informações sobre o MIDlet J2ME. Este arquivo JAR pode ser 

acessado utilizando-se uma URL através do Navegador Web presente no dispositivo. 

 

softpda

Não resposta 4,0% 
Sim, com pouca dificuldade 2,0% 
Sim, com média dificuldade 2,0% 
Sim, com muita dificuldade 2,0% 
Não tentei 10,0% 
Não consegui 0,0% 
Não possuo 80,0%  

Figura 31 - Dificuldade na instalação de software em um PDA. 
 



   

80 

80

 
No entanto, mesmo o acesso a um Navegador Web pode ser um obstáculo ao 

usuário, como é mostrado na Figura 32, onde apenas quatro vírgula quatro por cento 

(4,4%) – no caso, retratado nas opções como Acesso a Internet – dos usuários utilizam 

este software em seus celulares e cinco vírgula seis pontos percentuais (5,6%), em seus 

PDA (Figura 33). Neste caso, o uso de tutoriais no AVA é de grande auxílio para 

elucidar estas problemáticas e ajudar o interagente a tirar vantagem das tecnologias que 

possui em seus DM. O Navegador Web pode ser utilizado para acessar conteúdos de um 

curso a distância adaptados para os recursos dos DM, bem como para ferramentas de 

comunicação como o MOBIM, sendo, portanto, de grande utilidade para o processo de 

aprendizagem através de Dispositivos Móveis. 

 
celular

Não resposta 0,9% 
Jogos 8,8% 
Agenda 14,0% 
SMS 15,8% 
MMS 3,1% 
Conversa 14,5% 
Câmera fotográfica 12,7% 
Câmera de vídeo 8,3% 
Anotações 5,7% 
Acesso a Internet 4,4% 
Ler E-mail 3,5% 
Gravador 7,0% 
GPS 0,4% 
Não possuo 0,9%  

Figura 32 - Serviços utilizados em um celular. 
 

 
A Figura 33 nos mostra que aplicativos como Editores de Texto, Planilha 

Eletrônica, Gravador de Som e Editores de Imagem, que seriam úteis como aplicações 

auxiliares nos trabalhos de campo - onde o PocketWork seria aplicado - também 

possuem seu uso restrito. Isto ressalta a necessidade de orientações no processo de 

utilização das potencialidades dos Dispositivos Móveis, assim como foi com o 

computador na Educação no final da década de oitenta, aqui no Brasil. 
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pda

Não resposta 2,8% 
Agenda de Contatos 6,9% 
Agenda de Compromissos 2,8% 
Leitor de E-mail 1,4% 
Navegador de Internet (Web) 5,6% 
Planilha Eletrõnica 2,8% 
Editor de Texto 9,7% 
Leitor de E-book (ex. PDF) 2,8% 
Editor de Imagens 4,2% 
Gravador de Som 5,6% 
Não Possuo 55,6%  

Figura 33 - Serviços utilizados em um PDA. 

6.2.3  Análise final 

Pelos números vistos nas Figuras 30 e 31, a maior parte da população pesquisada tem 

um grau de interesse considerável pelo uso de aplicações como as que são propostas 

neste trabalho.  

Não foi analisado o interesse por parte do público por acesso a conteúdos de 

cursos através de DM, por não estar no escopo deste trabalho. 

6.3  Especificação do cenário de testes da aplicação MOBFollowUp 
Como cenário de teste efetivo das aplicações propostas, foi escolhido o MOBFollowUp, 

que utiliza uma das tecnologias mais aceitas no uso do celular, após o serviço de fala, 

que é o SMS (Figura 32) e tem sua implementação relacionada a diversos serviços 

apresentados em um AVA, já que colhe informações tanto da agenda de um curso, 

quanto avisos dos professores, trabalhos publicados e intervenções em um fórum.  

Um conjunto de cinco celulares de modelos diferentes foi usado para o teste: 

Sony-Ericsson W530i, Nokia 6110, Nokia 6111, Motorola E398b e Nokia 3100. As 

operadoras de telefonia acessadas durante os testes também foram diferenciadas: Claro, 

TIM e OI. Foram enviadas trinta e cinco mensagens SMS ao todo, sendo sete para cada 

celular. 

As mensagens enviadas foram de um curso teste, chamado “Introdução à 

criação de Web Service”, publicado dentro do ambiente virtual SOLAR.  

Para o teste da aplicação, foi seguida a ordem dos cenários de teste 

estabelecidos: 

• No cenário 1, foram codificados os web service e enviados dados via 

SMS puro para o cliente, sem ainda a estruturação dos dados através da 

aplicação SMSNotify; 
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• No cenário 2, já com a aplicação no cliente, os dados enviados via SMS 

obedeciam às configurações previamente estabelecidas pelo usuário;  

• No cenário 3, foi testada a chamada dos web service pela aplicação 

cliente. 

As mensagens recebidas pelos usuários foram verificadas através de observação 

direta e todas estavam dentro dos prazos válidos, correspondentes às datas da realização 

dos eventos, no caso de ações correspondentes às Agendas, Trabalhos e Provas. As 

informações recebidas referentes a Mensagens, Notícias e Fórum, também mantiveram 

um tempo de recebimento aceitável, com no máximo quinze minutos entre o resgate do 

evento pelo servidor SMSInforServer e o envio para o usuário. Os testes foram 

realizados com o envio de mensagens tendo sido configurado para duas vezes ao dia 

(Figura 34). A página de cadastro do usuário no SOLAR foi alterada para conter 

informações necessárias ao envio de SMS, como o código de área e número do celular. 

Foi solicitada a determinação da operadora para que pudesse ser feita uma observação 

se houve algum problema no envio de mensagens para uma dada operadora. 

 

 
Figura 34 - Tela de alteração de dados pessoais do AVA. 

 

O Banco de Dados relacionado ao SMSServerInfo foi criado utilizando o 

Microsoft SQL Server, já utilizado pelo AVA, com a finalidade de armazenar as 

consultar personalizáveis do AVA. Essas consultas são referentes às atualizações das 

informações enviadas aos usuários, assim como à autenticação e à configuração pessoal 
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de cada usuário – dados pessoais, celular e operadora -, opções que deseja receber e 

quantas vezes por dia. A escolha por consultas personalizáveis permite a integração com 

outros AVA que não o usado em teste.  

O processo de temporização (timerNotify) foi criado em C#, utilizando o 

framework Microsoft .Net já disponível no servidor do ambiente virtual. Sua 

funcionalidade pode ser vista na Figura 35. 

<<extend>>

<<extend>><<include>>

timerNotify

Acionar notificacao

Enviar dados

Verificar segundo envio

Verificar usuarios

 
Figura 35 - Funcionalidades do timerNotify. 

 

Os Web Service criados também utilizaram a tecnologia Microsoft .Net e a 

linguagem C#. Eles foram desenvolvidos dentro do IDE Microsoft Visual Studio 2003, 

sendo facilitada e automatizada a criação do arquivo de WSDL e outros necessários ao 

serviço. Uma visão das funcionalidades desenvolvidas nos WS pode ser vista na Figura 

36 e 38. 

 



   

84 

84

<<extend>>

wsVarredura

Verificar segundo envio

Atualizar opções

Enviar dados
Enviar SMS

Verificar usuarios

Requisitar dados

 
Figura 36 - Funcionalidades do WS responsável pela comunicação com usuário. 

 

 

wsComunicacao

Enviar SMS

 
Figura 37 - Funcionalidades do WS responsável pela comunicação com usuário. 

 

 

A aplicação cliente, smsNotify (Figura 38), foi desenvolvida utilizando o 

framework J2ME, o IDE NetBeans 6.0 (inicialmente foi o 5.5), o pacote para 

desenvolvimento de aplicações móveis NetBeans Mobility Pack, o JDK 6.0 – necessário 

para o IDE utilizado - e a linguagem Java. Todos estes ambientes e tecnologias são da 

mesma empresa, Sun Microsystem, o que contribuiu para uma perfeita compatibilidade 

entre todos. 
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<<extend>>

<<extend>>

smsNotify

Exibir notificações

Configurar recebimento

Configurar login senha

Solicitar atualização

Atualizar opções

Requisitar dados

 
Figura 38 - Funcionalidades do WS responsável pela comunicação com usuário. 

 

 

Alguns ajustes foram feitos no código e no banco de dados do AVA. As 

alterações necessárias no AVA foram as seguintes: 

• Em banco de dados: 

a. Foram inseridos os campos COD_AREA, CEL_FONE 

COD_OPERADORA, CHK_MOVEL na tabela de identificação 

do usuário (lms_user). Os dois primeiros são referentes a código 

de área e número de telefone celular, o terceiro indica qual 

operadora o usuário usa e o quarto informa o número de 

atualizações que o usuário deseja receber (0,1 ou 2). 

b. As tabelas relacionadas a Agenda (lms_agenda), Trabalho 

(lms_trabalho), Prova (lms_prova), Mensagem (lms_email), 

Aviso (lms_quadro_avisos) e Fórum (lms_forum_mensagem) 

tiveram um campo de data de alteração adicionado. 

c. Foi criada uma nova tabela para guardar as opções de 

recebimento de informações de cada usuário. 

 

• Nos Componentes que estão em Bibliotecas de Ligação Dinâmica (no 

inglês Dinamic-Link Library – DLL) 

a. Foi alterado o código de quatro DLL do AVA - as relacionadas a 

usuário, curso (Agenda), atividade (Trabalho e Prova) e 

Comunicação (Aviso, Email e Fórum). 



   

86 

86

 

• Nas páginas ASP: 

a. Foram modificadas as páginas de cadastro e alteração dos dados 

do usuário (para conter os novos campos, como pode ser visto na 

Figura 34), assim como as páginas de cadastro e alteração da 

Agenda, do Trabalho, da Prova, da Mensagem, do Aviso e da 

Mensagem do Fórum. Estas últimas modificações foram 

realizadas, pois o AVA não previa a data de alteração de um 

evento, o que seria necessário para que o SMSServerInfo pudesse 

coletar as atualizações nestas ferramentas. Em AVA que já 

contivessem este dado, não seriam necessárias estas alterações. 

 

Os testes feitos com a aplicação MOBFollowUp permitiram comprovar sua 

viabilidade de desenvolvimento, sua eficiência no envio das informações solicitadas 

pelo usuário e seu processo de integração com AVA. 
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Capítulo 7 

Conclusão 

Neste capitulo serão analisados os resultados obtidos através do Estudo de Caso 

apresentado anteriormente. Também serão abordadas as publicações oriundas deste 

trabalho de pesquisa e as possibilidades de trabalhos futuros. 

7.1  Análise dos Resultados 
A principal contribuição deste trabalho está vinculada aos mecanismos de comunicação 

e informação que podem ser estendidos de um ambiente virtual para dispositivos 

móveis, através de um processo de integração. Assim, foi apresentado um conjunto de 

aplicações móveis educacionais integradas a um Ambiente Virtual de Aprendizagem, 

através de serviços, no caso, Web Service. Estas aplicações têm como meta minimizar o 

problema em relação aos participantes do curso (solidão) e motivação enfrentados por 

alunos de cursos a distância no processo de construção de aprendizagem, num contexto 

onde mais de dois milhões de alunos brasileiros utilizam a modalidade EaD em suas 

formações, sendo setecentos e setenta e seis mil só na educação superior, conforme 

dados do Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância (Abraead) 

(Reis, 2007). 

Neste sentido, as aplicações foram especificadas e discutidas (capítulo 5) e uma 

delas, o MOBFollowUp, foi desenvolvida para testar sua confiabilidade e viabilidade de 

construção. A confiabilidade pode ser observada pela eficiência no envio das 

mensagens, onde nenhuma mensagem foi perdida ou deixou de ser entregue, mesmo 

quando o aparelho de celular estava desligado. A viabilidade pode ser estudada através 

do processo de construção da aplicação, que se mostrou sem grandes problemas 

técnicos a serem resolvidos para sua execução. A principal problemática enfrentada foi 

no que se refere ao mecanismo de envio de SMS, onde a solução encontrada foi o uso 

de um celular como MODEM GSM e com suporte a comandos AT (Nokia, 2000), que 

permitiu o envio de mensagens através do mesmo, estando este conectado ao servidor 

através de uma interface Universal Serial Bus (USB).  

No entanto, a comprovação na redução do grau de solidão no processo de 

Educação a Distância e a motivação para o acesso ao curso não puderam ser estudados, 

pois seria necessária a utilização efetiva destas ferramentas em um curso a distância 
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regular, por um período maior de tempo e com a maturação do uso de tais recursos por 

parte dos alunos. Mesmo assim, as análises de aceitação e dificuldades feitas no capítulo 

6 permitem concluir que as aplicações propostas são desejáveis, haja vista a concreta 

reivindicação das mesmas por parte do corpo discente de um curso a distância, e que 

devem contribuir positivamente para o processo de redução do isolamento e da 

desmotivação de alunos em EaD. 

A ferramenta MOBFollowUp foi escolhida por se tratar de uma aplicação que 

está relacionada a diversos recursos de um AVA (Trabalho, Cadastro de Usuário, 

Agenda etc.) e fazer uso de protocolos e tecnologias já testados e utilizados no  contexto 

de Dispositivos Móveis, como é o caso do SMS e de conexões a Internet através de 

GPRS. Esta última tecnologia também é utilizada nas demais aplicações do MOBILIS, 

o que permite inferir que não haverá maiores dificuldades no processo de utilização 

desta por parte das aplicações.  

Uma observação a ser feita quanto ao uso do SMS e do GPRS, é que esta 

primeira tecnologia transfere os gastos financeiros do processo de comunicação para a 

instituição de ensino, enquanto a segunda o faz para os usuários. Este fator deve ser 

levado em consideração quando da adoção de uma ou outra tecnologia.  

A solução de utilizar um celular como equipamento responsável pela 

transmissão das mensagens SMS, adotada no processo de teste, foi bastante prática e 

rápida de ser implementada, porém, não se mostra interessante, financeiramente, para 

ser adotada por uma instituição de ensino, pois se utiliza de planos das operadoras 

voltados às pessoas físicas e não jurídicas. Infelizmente, nenhuma das operadoras 

pesquisadas oferece um plano claro e direto para pessoas jurídicas utilizarem SMS em 

suas aplicações próprias. No entanto, como se pretende apenas utilizar o serviço de 

SMS, a negociação entre a instituição de ensino e a operadora de telefonia pode chegar 

a um denominador comum, onde os gastos possam ser reduzidos e o serviço 

implantando para uma gama maior de usuários. 

Também é possível inferir, a partir das tecnologias utilizadas no MOBFollowUp, 

que conteúdos acessíveis por serviços como a Web Móvel – acesso a WWW via Celular 

ou PDA –, teriam o mesmo grau de dificuldade que o acesso a aplicações como o 

MOBIM. Assim, tais conteúdos devem encontrar maiores problemas somente no 

processo de transição didática dos conteúdos para uma mídia passível de ser transmitida 

por tecnologias como o GPRS ou o SMS, e visualizadas nos recursos limitados dos 

Dispositivos Móveis. Uma discussão mais aprofundada sobre este problema não está no 
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escopo deste trabalho, mas pode ser vislumbrada nas observações feitas por Foschini e 

Zorzo (2004), além de Pelossoli e Loyola (2004) e Andronico et al. (2004). Embora não 

tenha sido testada com as aplicações do MOBILIS, a tecnologia EDGE traz um sensível 

incremento na velocidade de comunicação através de dispositivos celulares ou que 

utilizem tecnologia celular (Tabela 1), o que é interessante para a melhoria na interação 

entre participantes utilizando o MOBIM ou na transmissão de informações de trabalhos, 

no caso do PocketWork. Esta tecnologia vem sendo mais difundida com os novos 

aparelhos celulares e Smartphone vendidos no Brasil, e com o oferecimento deste 

serviço por parte das operadoras de telefonia.  Note que este é mais um caso onde a 

mesma tecnologia utilizada para a interação entre os participantes de um curso a 

distância ou a integração com um AVA, pode ser utilizada para a transmissão de 

conteúdos didáticos para os alunos. O acompanhamento de novas tecnologias e 

protocolos utilizados em Dispositivos Móveis é importante para o processo de criação 

de novas soluções em M-learning, pois permite adaptações e desenvolvimento de novas 

tecnologias e aplicações educacionais que façam uso das características dos novos 

recursos. 

Um terreno sólido e fértil se apresenta aos pesquisadores e desenvolvedores que 

se interessarem no uso de Aplicações Móveis na Educação a Distância, já que há o 

interesse real no uso de tais recursos por parte dos alunos e um crescimento constante 

do uso de Dispositivos Móveis por parte da população brasileira, que hoje conta com 

mais de noventa milhões de usuários somente de celulares (ANATEL, 2003; ANATEL, 

2006). Também contribui positivamente a este processo o crescimento no uso de EaD 

no Brasil. 

7.2  Trabalhos Publicados 
Como fruto direto da pesquisa efetuada no âmbito deste trabalho, foi aceito para 

publicação um artigo completo, intitulado Ubiquitous Education by Integrating Mobile 

Applications to a Learning Management System, na 13a Conferência Internacional de 

Telecomunicações (no inglês, International  Conference of Telecommunications – ICT), 

que ocorreu em Portugal, no mês de maio do ano de 2006.  

7.3  Trabalhos Futuros 
Pretende-se levar a cabo as pesquisas iniciadas com o MOBFollowUp aplicando-o em 

um curso a distância real e procurando observar sua efetividade como ferramenta de 

informação das atividades de um AVA. Este trabalho será proposto ao Instituto UFC 
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Virtual, da Universidade Federal do Ceará, para que possa ser realizado com uma turma 

de graduação a distância de um de seus cursos ofertados. Serão comparados os 

benefícios e dificuldades enfrentados no decorrer de um semestre letivo, entre uma 

turma que utilizará o MOBFollowUp e outra que não o fará. A comparação destas duas 

situações permitirá uma análise do processo de melhoria na minimização do aspecto de 

distanciamento aluno-AVA, que é um dos fatores que contribuem para a desmotivaçao 

em um curso a distância. A análise deverá ser feita a partir de questionários objetivos de 

sondagem a serem aplicados com as referidas turmas, e entrevistas subjetivas a serem 

realizadas com os alunos. Os resultados deverão ser publicados na forma de relatório 

técnico e como artigo a ser submetido em simpósios relacionados à área como o 

Simpósio Brasileiro de Informática Educativa (SBIE) e no ICT. 

Em um segundo momento e paralelo ao processo de análise do MOBFollowUp, 

será negociado com a equipe do Instituto UFC Virtual o desenvolvimento das 

ferramentas MOBIM e PocketWork, para que façam parte do SOLAR tanto em sua 

versão atual, quanto a segunda versão, que está sendo planejada e deverá ser 

desenvolvida nos próximos anos, e que traz como diferencial da versão anterior, o fato 

de ser desenvolvida com tecnologias de Software Livre. Ambas as ferramentas 

propostas deverão ser analisadas quanto a sua efetiva contribuição para o processo de 

minimização do isolamento do aluno de Educação a Distância. Por fim, em relação ao 

MOBILIS, pretende-se propor o estudo de seu processo de integração com AVA através 

do desenvolvimento de uma API que possibilite o acesso a camada de Web Service, ao 

invés da abordagem baseada em Banco de Dados utilizada no presente trabalho. Esta 

abordagem poderá tornar mais modularizado e encapsulado o processo de integração. 

Tal iniciativa também propiciará um melhor estudo, no que diz respeito à Engenharia de 

Software, da camada de Web Service proposta, permitindo uma maior portabilidade e 

uma especificação mais detalhada.   

Além das aplicações e o processo de integração com o AVA propostos neste 

trabalho, pretende-se ampliar a pesquisa no sentido de abranger, também, a criação e 

publicação de materiais didáticos, em um Ambiente Virtual de Aprendizagem, a serem 

acessados por Dispositivos Móveis, principalmente celulares. Neste contexto, foi criado 

o grupo de Iniciação Científica MOBEUS (Mobile Education and Ubiquotous Systems), 

que pesquisará e desenvolverá conteúdos educacionais na forma de jogos interativos 

para celular. Esta iniciativa envolve alunos de múltiplas instituições de ensino superior 

do Ceará e pode ser acompanhada através do grupo de discussão gmobeus@gmail.com. 
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Até o momento, alunos dos cursos de Sistema de Informação, Comunicação Social e 

Administração, fazem parte deste grupo. A primeira fase de pesquisa do MOBEUS 

tratará de jogos educacionais off-line, e a segunda de jogos on-line, utilizando 

tecnologia Bluetooth e GPRS. Assim, pretende-se ainda trabalhar com os problemas de 

solidão e motivação do aluno a distância, agora com uma abordagem voltada ao 

conteúdo, ao invés de ferramentas de comunicação e realização de trabalhos. Todos os 

trabalhos propostos deverão ser avaliados com turmas reais em uma AVA, para que se 

possa mensurar e analisar suas reais contribuições. 

Por fim, pretende-se propor como extensão da ferramenta E-Voz de áudio-

conferência que está sendo desenvolvida atualmente para o ambiente SOLAR, um 

módulo que permita que este recurso possa ser utilizado em uma rede baseada em uma 

rede Wi-Fi, para comunicação entre interagentes que estejam tanto muito distantes uns 

dos outros, quanto em distâncias mais modestas como, por exemplo, um conjunto de 

excursionistas em visita a um museu, um campus universitário ou centro cultural. Um 

problema que seria enfrentado em um ambiente como este seria a continuidade de 

serviço, pois há queda de comunicação quando se passa de um ponto de presença para 

outro. Este problema está sendo pesquisado pelo Prof. Dr. Miguel Franklin da 

Universidade Federal do Ceará, e deverá ser desenvolvido um middleware que 

possibilite esta continuidade. A aplicação de áudio-conferência proposta deverá ser 

desenvolvida para que possa dar suporte a esta solução. 
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Anexo I 

1. Casos de Uso Comuns às Três Aplicações 
 

Diagramas de caso de uso: 
 

<<extend>>

wsAutenticacao

Verificar login e senha

Decriptografar informação

wsSeguranca

Criptografar informação

Decriptografar informação

 
Detalhamento dos casos de uso: 
 
Caso de uso: Verificar login/senha 
Atores: wsVarredura, wsSeguranca 

Descrição: É solicitado ao wsVarredura um pedido de autenticação do par login/senha 
passados. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O wsVarredura é acionado recebendo um par login/senha para 
verificação; 

  O wsVarredura aciona o caso Decriptografar informação do 
wsSeguranca, passando login/senha; 

 wsVarredura recebe o par login/senha decriptografado e verifica com o 
AVA se ele está OK; 

 wsVarredura retorna se  o par login/senha é válido ou não. 

 
Caso de uso: Criptografar informação 
Atores: wsSeguranca 

Descrição: O wsSeguranca criptografa informação passada. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O wsSeguranca é acionado, recebendo uma informação em texto plano; 

 Devolve a informação criptografada. 

 
Caso de uso: Decriptografar informação 
Atores: wsSeguranca 

Descrição: O wsSeguranca decriptografa informação passada. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O wsSeguranca é acionado recebendo uma informação criptografada; 

 Devolve a informação em texto plano. 
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2. Aplicação MOBFollowUp 
 
Diagramas de caso de uso: 
 

<<extend>>

<<extend>><<include>>

timerNotify

Acionar notificacao

Enviar dados

Verificar segundo envio

Verificar usuarios

 

wsComunicacao

Enviar SMS

 

<<extend>>

<<extend>>

smsNotify

Exibir notificações

Configurar recebimento

Configurar login senha

Solicitar atualização

Atualizar opções

Requisitar dados
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<<extend>>

wsVarredura

Verificar segundo envio

Atualizar opções

Enviar dados
Enviar SMS

Verificar usuarios

Requisitar dados

 
 
Detalhamento dos casos de uso: 
 
Caso de uso: Enviar SMS 
Atores: wsComunicacao, wsVarredura 

Descrição: Envia dados via sms ao cliente. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O wsComunicacao  é acionado pelo wsVarredura; 

 Recebe um conjunto de números de telefone e texto a ser passado; 

 Para cada número de telefone: 

o Envia informação ao cliente. 

Seqüência alternativa de 
eventos: 

 O wsComunicacao  é acionado pelo wsVarredura; 

 Recebe número do telefone do usuário e texto a ser passado; 

 Envia informação ao cliente. 

Exceções: O telefone do cliente não está habilitado a receber sms. 

 
Caso de uso: Atualizar opções 
Atores: wsVarredura, SmsNotify 

Descrição: O wsVarredura recebe do SmsNotify a lista das opções de notificação. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O SmsNotify verifica se há suporte a GPRS no dispositivo móvel 
utilizado; 

 Caso o dispositivo dê suporte a GPRS: 

o O SmsNotify atualiza sua lista de exclusões (os itens não 
marcados) das opções de notificação, válida para todos os 
cursos ativos do Usuário; 

o O wsVarredura armazena a lista de opções de notificação 
do Usuário; 
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o Retorna se a operação foi realizada com sucesso através de 
GPRS. 

 Caso o dispositivo não dê suporte: 

o Informa ao Usuário que a operação é inválida. 

 
Caso de uso: Enviar dados 
Atores: wsVarredura, SmsNotify, wsComunicacao, timerNotify 

Descrição: O wsVarredura é acionado para verificar e retornar as atualizações de 
determinado(s) SmsNotify(s). 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O wsVarredura é acionado pelo TimerNotify recebendo que Usuários de 
que cursos serão atualizados; 

 Para cada curso x Usuário: 

o O wsVarredura verifica a lista de exclusão de opções de 
notificação para o Usuário. Caso não haja nenhuma opção 
a ser excluída, todas as opções são selecionadas; 

o O wsVarredura verifica atualizações existentes para as 
opções de notificação selecionadas; 

o As atualizações são enviadas para o wsComunicacao 
retornar ao SmsNotify via SMS. 

Seqüência alternativa de 
eventos: 

 O wsVarredura é acionado pelo SmsNotify para atualização de 
notificações.  

 O wsVarredura consulta os cursos ativos do usuário; 

 O wsVarredura verifica a lista de exclusão de opções de notificação para 
o Usuário. Caso não haja nenhuma opção a ser excluída, todas as opções 
são selecionadas; 

 O wsVarredura verifica atualizações existentes para as opções de 
notificação selecionadas; 

 As atualizações são enviadas para o wsComunicacao retornar ao 
SmsNotify via SMS. 

Regras de Negócios:  A partir da primeira mensagem recebida pelo SmsNotify, é armazenada 
localmente a lista de opções de notificação do usuário. 

 
Caso de uso: Requisitar dados 
Atores: wsVarredura, wsComunicacao, SmsNotify 

Descrição: O wsVarredura é acionado e requisita as atualizações para o SmsNotify. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O SmsNotify verifica se há suporte a GPRS no dispositivo móvel 
utilizado; 

 Caso o dispositivo dê suporte a GPRS: 

o O wsVarredura é ativado pelo SmsNotify; 

o Recebe o par login/senha do SmsNotify (criptografado) 
para verificação, via GPRS; 

o Repassa o par login/senha para verificação pelo 
wsAutenticacao, através do caso Verificar login/senha; 

o Se ok: 

 Informa ao SmsNotify que o envio será feito; 
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 Encerra comunicação via GPRS; 

 Aciona o caso Enviar dados passando qual usuário 
terá os dados enviados; 

o Se não está ok: 

 Informa ao SmsNotify que envio não será 
realizado porque o login e senha não conferem; 

o Encerra comunicação via GPRS. 

 Caso o dispositivo não dê suporte: 

o Informa ao Usuário que a operação é inválida. 

 
Caso de uso: Verificar segundo envio 
Atores: wsVarredura, TimerNotify 

Descrição: O wsVarredura retorna se há algum curso ativo a ser atualizado na segunda 
atualização diária. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O wsVarredura  é acionado pelo TimerNotify; 

 Verifica dentre os cursos ativos se algum Usuário marcou o recebimento 
da segunda atualização, retornando lista de cursos x Usuários em que 
isso ocorre. 

 
Caso de uso: Verificar usuários 
Atores: wsVarredura, TimerNotify 

Descrição: O wsVarredura retorna que Usuários de cursos ativos recebem notificação de 
atualização. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O wsVarredura  é acionado pelo TimerNotify; 

 Verifica dentre os cursos ativos que Usuários marcaram recebimento de 
notificações, retornando lista de cursos x Usuários em que isso ocorre. 

 
Caso de uso: Configurar login/senha 
Atores: SmsNotify 

Descrição: O SmsNotify insere o par login/senha usado para acessar os cursos. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O SmsNotify informa o par login/senha; 

 Criptografa e grava localmente essa informação. 

Seqüência alternativa de 
eventos: 

 O SmsNotify limpa localmente a informação gravada no par 
login/senha. 

 
Caso de uso: Configurar recebimento 
Atores: SmsNotify, wsVarredura 

Descrição: O SmsNotify configura a lista de exclusão de opções de  notificação. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O SmsNotify configura localmente a lista de exclusão de opções de 
notificação; 

 Aciona o caso de uso Atualizar opções do wsVarredura; 

 Informa ao usuário se as atualizações foram gravadas com sucesso. 
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Caso de uso: Exibir notificações 
Atores: SmsNotify 

Descrição: O SmsNotify consulta localmente as informações do curso desejado. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O SmsNotify seleciona que informações, dentre as opções de notificação 
disponíveis, deseja visualizar; 

 As informações são exibidas. 

Seqüência alternativa de 
eventos: 

 O SmsNotify seleciona que informações, dentre as opções disponíveis, 
deseja visualizar; 

 As informações são exibidas; 

 O SmsNotify seleciona informações para exclusão local; 

 O SmsNotify exclui as informações solicitadas pelo Usuário. 

 
Caso de uso: Solicitar atualização 
Atores: SmsNotify, wsVarredura 

Descrição: O SmsNotify solicita  que suas informações sejam atualizadas. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O SmsNotify verifica se já existe um par login/senha configurado; 

 Se existe: 

o O SmsNotify aciona o caso Requisitar dados passando esse 
par login/senha; 

 Se não existe, informa. 

 
Caso de uso: Acionar notificação 
Atores: TimerNotify, wsVarredura 

Descrição: No tempo determinado (12 x 12 horas), o TimerNotify é acionado e dispara a 
leitura de dados pelo wsVarredura que é responsável pelo envio dos dados 
das últimas alterações. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 No período determinado, o TimerNotify dispara; 

 Se for primeira chamada do dia (default): 

o Pede que o wsVarredura verifique os Usuários de cursos 
ativos pediram a recebimento de atualizações, através do 
caso Verificar usuários;  

o Aciona o caso Enviar dados do wsVarredura. 

 Se for segunda chamada do dia: 

o Pede que o wsVarredura verifique se algum Usuário de 
curso ativo pediu a segunda atualização diária, através do 
caso Verificar segundo envio;  

o Caso tenha pedido, aciona o caso Enviar dados do 
wsVarredura. 

Exceções: O TimerNotify não disparar por falha de configuração no servidor. 
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Diagrama de classes – visão geral do sistema: 
 

 
 
3. Aplicação Mobim 
 
Diagramas de caso de uso: 
 

uniMessage

WebUniMessage MobUniMessage  

AVA

Notificar login

Notificar logout
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wsMessage

consultar ultimas

atualizar mensagens

consultar usuarios

atualizar usuarios

consultar cursos

gravar mensagem

configurar conversa

 

uniMessage

efetuar login efetuar logout

enviar mensagem

receber mensagem

selecionar curso

abrir conversa

ser chamado para conversa

listar usuarios

 
 
Detalhamento dos casos de uso: 
 
Caso de uso: Atualizar mensagens 
Atores: wsMessage, uniMessage 

Descrição: Retorna as novas mensagens enviadas em uma conversa. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O uniMessage solicita ao wsMessage as novas mensagens enviadas para 
a conversa. 



   

109 

109

 O wsMessage retorna as novas mensagens, caso existam. 

Seqüência alternativa de 
eventos: 

 O uniMessage solicita ao wsMessage as novas mensagens enviadas para 
a conversa. 

 Nenhuma nova mensagem enviada. 

Regras de Negócios:  O usuário deve participar da conversa. 

 
Caso de uso: Atualizar usuários 
Atores: wsMessage, AVA, uniMessage 

Descrição: Atualiza a entrada e saída de usuários da aplicação. 

Seqüência típica de 
eventos: 

  O cliente (AVA ou uniMessage) notifica a entrada de um usuário. 

 O wsMessage atualiza a lista de usuários online. 

Seqüência alternativa de 
eventos: 

 O cliente (AVA ou uniMessage) notifica a saída de um usuário. 

 O wsMessage atualiza a lista de usuários online. 

Exceções:  A aplicação cliente fecha incorretamente e não atualiza a saída de um 
usuário. 

 
Caso de uso: Configurar conversa 
Atores: wsMessage, uniMessage 

Descrição: Uma nova conversa é aberta entre usuários online. 

Seqüência típica de 
eventos: 

  O uniMessage solicita conversa entre seu usuário e outro usuário 
especificado. 

 Uma nova conversa é aberta. 

Seqüência alternativa de 
eventos: 

 O uniMessage convida um novo usuário para uma conversa já iniciada. 

Regras de Negócios:  Apenas usuários online podem convidar e ser convidados para uma 
conversa. 

 
Caso de uso: Consultar cursos 
Atores: wsMessage, uniMessage 

Descrição: Retorna os cursos disponíveis para um usuário. 

Seqüência típica de 
eventos: 

  Um cliente móvel do uniMessage solicita a lista de cursos do usuário 
passado. 

 O wsMessage retorna os cursos do usuário. 

Seqüência alternativa de 
eventos: 

 Um cliente móvel do uniMessage solicita a lista de cursos do usuário 
passado. 

 Nenhum curso disponível. 

 
Caso de uso: Consultar últimas 
Atores: wsMessage, uniMessage 

Descrição: Retorna últimas 5 mensagens enviadas em uma conversa. 

Seqüência típica de 
eventos: 

  Um usuário uniMessage é convidado para uma conversa já iniciada. 

 O wsMessage retorna as últimas mensagens enviadas na conversa. 
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Caso de uso: Consultar usuários 
Atores: wsMessage, uniMessage 

Descrição: Retorna a lista de usuários online em um curso. 

Seqüência típica de 
eventos: 

  O uniMessage aciona o wsMessage 

 O wsMessage retorna a lista de usuários online, distinguindo entre 
professores e alunos. 

Regras de Negócios:  É retornada a lista de usuários apenas do curso informado. 

 
Caso de uso: Gravar mensagem 
Atores: wsMessage, uniMessage 

Descrição: Grava uma nova mensagem. 

Seqüência típica de 
eventos: 

  O uniMessage envia o texto da mensagem e a conversa relacionada. 

 O wsMessage grava o texto na conversa, com o remetente e dados de 
data e hora. 

Regras de Negócios:  Se algum dos participantes da conversa for móvel, o tamanho máximo 
do texto deve ser truncado caso seja maior que o permitido. 

 O texto não pode estar vazio. 

 
Caso de uso: Notificar login 
Atores: AVA, wsMessage, wsSeguranca 

Descrição: O AVA notifica entrada de usuário no ambiente web. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O AVA criptografa o id do usuário e o curso e envia esses dados ao 
wsMessage, notificando a entrada. 

 
Caso de uso: Notificar logout 
Atores: AVA, wsMessage, wsSeguranca 

Descrição: O AVA notifica saída de usuário do ambiente web. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O AVA criptografa o id do usuário e o envia ao wsMessage, notificando 
a saída. 

 
Caso de uso: Abrir conversa 
Atores: uniMessage, wsMessage 

Descrição: O usuário uniMessage abre uma conversa com outro usuário online. 

Seqüência típica de 
eventos: 

  Para o mobUniMessage (cliente móvel): 

o O cliente seleciona o nome do participante com quem 
deseja estabelecer uma conversa. 

o O cliente aguarda a aceitação do seu convite. 

o Com a aceitação, o cliente é redirecionado para a tela de 
mensagens, onde a conversa será exibida. 

Seqüência alternativa de 
eventos: 

 Para o webUniMessage (cliente web): 

o O cliente seleciona o nome do participante com quem 
deseja estabelecer uma conversa. 

o É automaticamente aberta uma nova tela onde será exibida 
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a conversa entre ambos. 

Regras de Negócios:  O cliente web pode estabelecer conversa com mais de um participante. 

 
Caso de uso: Efetuar login 
Atores: uniMessage, wsMessage, wsSeguranca 

Descrição: O cliente móvel mobUniMessage efetua login. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O uniMessage envia login e senha para autenticação. 

 O usuário é autenticado ok. 

 O usuário acessa a aplicação. 

Seqüência alternativa de 
eventos: 

 O uniMessage envia login e senha para autenticação. 

 Os dados passados não conferem. 

 O usuário não acessa a aplicação. 

 
Caso de uso: Efetuar logout 
Atores: uniMessage, wsMessage, wsSeguranca 

Descrição: O cliente móvel mobUniMessage efetua logout. 

Seqüência típica de 
eventos: 

  O uniMessage notifica que o usuário está saindo da aplicação. 

 Usuário não consta mais da lista de usuários online. 

 
Caso de uso: Enviar mensagem 
Atores: uniMessage, wsMessage 

Descrição: O cliente uniMessage envia mensagem para outro participante. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O usuário digita a mensagem a ser enviada. 

 O usuário envia a mensagem para ser repassada ao destino. 

Regras de Negócios:  Uma conversa deve ter sido previamente aberta. 

 O tamanho máximo da mensagem depende do tipo de clientes 
envolvidos na conversa. 

 
Caso de uso: Listar usuários 
Atores: uniMessage, wsMessage 

Descrição: São listados todos os usuários online de determinado curso. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O cliente solicita a lista de usuários online. 

 A lista atualizada é exibida de acordo com o curso em questão. 

Regras de Negócios:  Os usuário web e móvel devem ser exibidos de forma diferenciada. 

 Os tutores/professores do curso devem ser distintos dos demais 
participantes. 

 
Caso de uso: Receber mensagem 
Atores: uniMessage, wsMessage 

Descrição: O cliente uniMessage recebe mensagem de outro participante. 

Seqüência típica de  O cliente atualiza, a intervalos periódicos, as mensagens da conversa. 
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eventos:  As novas mensagens recebidas são exibidas, informando quem as 
enviou. 

Exceções:  Uma conversa deve ter sido previamente aberta. 

 O tamanho máximo da mensagem depende do tipo de clientes 
envolvidos na conversa. 

 
Caso de uso: Selecionar curso 
Atores: uniMessage, wsMessage 

Descrição: O cliente uniMessage seleciona o curso para a aplicação. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O cliente solicita a lista de cursos em andamento dos quais faz parte. 

 A lista atualizada é exibida. 

 O cliente seleciona o curso no qual deseja participar no momento. 

Seqüência alternativa de 
eventos: 

 O cliente solicita a lista de cursos em andamento dos quais faz parte. 

 A lista atualizada é exibida. 

 O usuário não participa de nenhum curso no momento. 

 
Caso de uso: Ser chamado para conversa 
Atores: uniMessage, wsMessage 

Descrição: O cliente uniMessage é chamado a participar de uma conversa. 

Seqüência típica de 
eventos: 

  Para o mobUniMessage (cliente móvel): 

o O cliente recebe convite, sendo informado de quem o 
enviou. 

o O cliente aceita o convite. 

o Com a aceitação, o cliente é redirecionado para a tela de 
mensagens, onde a conversa será exibida. 

Seqüência alternativa de 
eventos: 

 Para o webUniMessage (cliente web): 

o É exibida uma nova tela de conversa onde será realizada a 
conversa. 
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4. Casos de Uso da Aplicação PocketWork 
 
Diagramas de caso de uso: 
 

 

 
 
Detalhamento dos casos de uso: 
 
Caso de uso: Consultar cursos 
Atores: wsCollect, MOBCollector 

Descrição: Retorna os cursos disponíveis para um usuário. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O cliente móvel MOBCollector solicita a lista de cursos do usuário 
passado. 

 O wsCollect  retorna os cursos do usuário. 

Seqüência alternativa de  O cliente móvel MOBCollector solicita a lista de cursos do usuário 
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eventos: passado. 

 Nenhum curso disponível. 

 
Caso de uso: Consultar dados de trabalho 
Atores: wsCollect, MOBCollector 

Descrição: Retorna os dados um trabalho. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O cliente móvel MOBCollector solicita os dados do trabalho passado. 

 O wsCollect  retorna as informações de cadastro do professor e os 
relatos e registros já cadastrados no AVA. 

Regras de Negócios:  Cada usuário só pode consultar os dados de um trabalho que tenha sido 
enviado por ele ou, no caso do trabalho em grupo, pelo seu grupo. 

 
Caso de uso: Consultar trabalhos 
Atores: wsCollect, MOBCollector 

Descrição: Retorna os trabalhos de campo do curso passado. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O cliente móvel MOBCollector solicita os trabalhos de campo do 
usuário passado. 

 O wsCollect  retorna a lista dos trabalhos. 

Seqüência alternativa de 
eventos: 

 O cliente móvel MOBCollector solicita os trabalhos de campo do 
usuário passado. 

 Nenhum trabalho cadastrado. 

 
Caso de uso: Gravar resposta de trabalho 
Atores: wsCollect, MOBCollector 

Descrição: Envia e grava no AVA os relatos e registros de um trabalho. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O cliente móvel MOBCollector solicita que os relatos e registros do 
trabalho selecionado sejam enviados ao AVA. 

 O wsCollect envia os relatos relacionados ao trabalho, assim como os 
arquivos dos registros. 

Regras de Negócios:  Para enviar um trabalho, é necessário que a data atual esteja 
compreendida no período para envio. 

 
Caso de uso: Enviar dados para AVA 
Atores: SYNCCollector 

Descrição: O SYNCCollector envia os dados do PC para o AVA. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O usuário aciona o SYNCCollector e seleciona que trabalho deseja 
enviar. 

 Ao confirmar o envio, os relatos e registros do trabalho são enviados 
para o AVA. 

 
Caso de uso: Sincronizar com PC 
Atores: SYNCCollector, MOBCollector 

Descrição: O SYNCCollector sincroniza os dados com o PC. 

Seqüência típica de  O SYNCCollector é acionado pelo cliente pedindo sincronização de 
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eventos: dados. 

 O SYNCCollector verifica se os dados no PC são mais novos. Se forem, 
pede confirmação de sobreposição de dados. 

 Os dados são enviados para o PC. 

Regras de Negócios:  Para que a sincronização seja efetivada é necessário existir uma conexão 
do cliente móvel com o PC. 

 
Caso de uso: Configurar usuário 
Atores: MOBCollector 

Descrição: O usuário configura login e senha para acesso. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O usuário entra com seu login e senha de acesso e com o nome da pasta 
a ser criada localmente para sua conta. 

 A pasta é criada e os dados são gravados localmente. 

Seqüência alternativa de 
eventos: 

 O usuário entra com seu login e senha de acesso. 

 O usuário altera esses dados de login e senha. 

 
Caso de uso: Consultar relatos 
Atores: MOBCollector 

Descrição: Os relatos relacionados a um trabalho são exibidos. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O usuário seleciona o trabalho cujos dados deseja acessar. 

 São listados os relatos criados assim como os registros relacionados a 
eles. 

 Os arquivos dos registros podem ser acessados. 

Seqüência alternativa de 
eventos: 

 O usuário seleciona o trabalho cujos dados deseja acessar. 

 São listados os relatos criados assim como os registros relacionados a 
eles. 

 O usuário seleciona um relato ou registro para excluir. 

Regras de Negócios:  Os dados são excluídos localmente. 

 Apenas quem criou um relato pode excluí-lo. 

 
Caso de uso: Criar relato 
Atores: MOBCollector 

Descrição: O usuário cria um novo relato. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O usuário cria um novo relato para um trabalho. 

 Caso deseje, o usuário pode entrar com um texto para esse relato. 

 
Caso de uso: Enviar trabalho 
Atores: MOBCollector, wsCollect 

Descrição: Os relatos e registros de um trabalho são enviados ao AVA. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O usuário pede o envio dos dados de um trabalho. 

 O MOBCollector aciona o wsCollect para que o envio seja realizado.  
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Caso de uso: Ler trabalho 
Atores: MOBCollector, wsCollect 

Descrição: O usuário consulta as informações de um trabalho. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O usuário seleciona o trabalho que deseja visualizar. 

 O MOBCollector solicita ao wsCollect as informações do trabalho e os 
relatos e registros já enviados ao AVA. 

 As informações são exibidas na tela do cliente. 

 
Caso de uso: Listar cursos 
Atores: MOBCollector, wsCollect 

Descrição: Os cursos disponíveis ao usuário são listados. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O MOBCollector solicita ao wsCollect  a lista de cursos em andamento 
dos quais o usuário faz parte. 

 A lista atualizada é exibida. 

 O cliente seleciona o curso no qual deseja participar no momento. 

Seqüência alternativa de 
eventos: 

 O cliente solicita a lista de cursos em andamento dos quais faz parte. 

 O usuário não participa de nenhum curso no momento. 

 
Caso de uso: Listar trabalhos 
Atores: MOBCollector, wsCollect 

Descrição: Os trabalhos de campo de um curso são listados. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O MOBCollector solicita ao wsCollect  a lista de trabalhos de campo do 
curso atual. 

 A lista atualizada é exibida. 

 O cliente pode selecionar um trabalho para acessar. 

Seqüência alternativa de 
eventos: 

 O MOBCollector solicita ao wsCollect  a lista de trabalhos de campo do 
curso atual. 

 Não há nenhum trabalho disponível. 

 
Caso de uso: Pedir sincronização 
Atores: MOBCollector, SYNCCollector 

Descrição: O MOBCollector sincroniza seus dados com um PC. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O cliente aciona a sincronização de dados de um trabalho. 

 O SYNCCollector é acionado e faz a transferência dos dados para o PC 
conectado. 

Regras de Negócios:  Deve ser estabelecida uma conexão entre o cliente móvel e o PC. 

 
Caso de uso: Vincular registro 
Atores: MOBCollector 

Descrição: Um registro é vinculado a um relato. 

Seqüência típica de 
eventos: 

 O cliente acessa o relato e manda inserir registro. 

 O registro já gravado localmente é selecionado e vinculado ao relato. 
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Anexo II 

1. Outros framework pesquisados 
Além do framework escolhido para o trabalho, também foram pesquisados outros que 

poderiam ser utilizados para a criação de Aplicações Móveis. Uma descrição destes 

pode ser vista nos itens a seguir. As aplicações propostas neste trabalho também podem 

ser codificadas em outras linguagens e plataformas a fim de melhorar seu desempenho 

ou, simplesmente, para se adequar a tecnologia adotada pelos programadores que 

quiserem implementar as aplicações propostas. 

1.1 Microsoft .Net Compact Framework 

A empresa Microsoft lançou uma versão de seu Microssoft .Net Framework para 

desenvolvimento de aplicações móveis, sendo chamado de Microsoft .Net Compact 

Framework. Esta plataforma de desenvolvimento possibilita a criação de aplicações em 

múltiplas linguagens de programação, tais como o C++, C#, Visual Basic e Delphi, 

permitindo aos desenvolvedores terem maior facilidade para aprendizagem de seu uso. 

Esta empresa lançou um uma versão de seu ambiente de desenvolvimento, Visual 

Studio .Net, que dá suporte a criação de aplicações utilizando o .Net Compact 

Framework. Segundo Haddad (2004), as principais características desta plataforma são: 

 Possui o recurso, herdado do .Net Framework, de converter uma aplicação 

feita em uma dada linguagem de programação em um código intermediário 

que deverá ser compilado para um dado Sistema Operacional através de um 

Compilador Just-in-time (Watson et al., 2002). Isso permite que não seja 

necessário re-compilar uma aplicação para que a mesma rode em múltiplas 

plataformas; 

 Suporte para XML Web Service; 

 Modelo de programação familiar para desenvolvedores de aplicações desktop; 

 Possibilidade de utilização da mesma ferramenta de desenvolvimento de 

aplicações para microcomputadores, no caso o Visual Studio .Net; 

 Modelo de segurança das aplicações baseado em prova, ou seja, uma aplicação 

com assinatura digital e autenticada pode ter acesso a níveis mais restritos do 

equipamento, como os recursos básicos do sistema operacional e o hardware. 

Porém, uma aplicação não autorizada deverá ter seus direitos restritos para que 

não seja prejudicial ao sistema; 
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 Modelo gerenciado de código (no inglês, managed code), para restringir os 

problemas ocasionados por códigos deficientes que poderiam causar danos ao 

sistema ou consumir todos os seus recursos. Este processo é executado pelo 

ambiente comum de runtime do framework que se encarrega do processo de 

Coleta de Lixo, gerenciamento de erros, dentre outras coisas (Pini, 2003);  

 Projetado para recursos limitados de dispositivos como celulares, smartphone 

e PDA; 

 Suporte a código nativo através de um compilador just in-time. 

1.2 Ambiente Binário de Tempo de Execução para Aplicativos Sem Fio 

A empresa Norte Americana Qualcomm lançou seu Ambiente Binário de Tempo de 

Execução para Aplicativos Sem Fio (no inglês, Binary Runtime Environmente for 

Wireless – BREW) com o intuito de atender os seguintes requisitos (QUALCOMM, 

2002, p. 1): 

 Ser uma plataforma aberta, global, independente de hardware e disponível de 

forma consistente, em qualquer rede de comunicação e dispositivo móvel; 

 Fornecer tanto uma plataforma tecnológica de desenvolvimento quanto um 

modelo de negócio que permita a divisão de receitas ao longo da cadeia de 

valores, que vai do desenvolvedor até o usuário, passando pelas operadores de 

telefonia; 

 Possuir um método para a descoberta, compra, download e gerenciamento de 

aplicativos em dispositivos clientes. 

Para atender a estes requisitos a QUALCOMM disponibilizou um pacote de 

desenvolvimento, chamado BREW SDK, para interessados em criar aplicações 

utilizando o ambiente BREW, bem como o BREW Delivery System (BDS) para 

publicação, comercialização e aquisição de aplicativos. O BDS permite coordenar o 

processo de faturamento e pagamento pelos aplicativos, sendo gerenciado pelas 

Operadoras de Telefonia (Paludo, 2003). O principal foco da plataforma BREW está 

nos celulares e dispositivos móveis afins. 

O desenvolvimento para a plataforma BREW é feito utilizando-se as linguagens 

C ou C++ e é possível o acesso direto aos recursos como mensagens SMS e câmera 

fotográfica, presentes dos aparelhos celulares.  Também é possível, usando-se o 

ambiente BREW, ter acesso direto a memória, através dos ponteiros presentes nas 

linguagens C e C++. Embora estes recursos sejam perigosos pois podem ocasionar 
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problemas ao sistema devido a má manipulação de áreas da memória do dispositivo, ele 

também traz benefícios quanto a execução de aplicações como jogos e software 

multimídia. Este ambiente para aplicações da QUALCOMM funciona com o mínimo de 

150 KB de memória, o que o deixa em vantagem em relação a plataformas como o 

J2ME, visto na seção anterior, que necessita para seu funcionamento de pelo menos 160 

KB de memória – soma da memória para a máquina virtual Java e espaço de memória 

para as aplicações. Para garantir a segurança das aplicações feitas para BREW a 

QUALCOMM criou um mecanismo de teste e certificação das aplicações, permitindo 

que somente aplicativos autorizados sejam distribuídos pelas operadoras de telefonia 

móvel que dão suporte a BREW. Este processo de segurança é denominado TRUE 

BREW e é um serviço opcional oferecido pela QUALCOMM. 

O suporte técnico oferecido ao ambiente BREW é dado pela QUALCOMM 

Internet Service (QIS), uma divisão da QUALCOMM responsável pelo 

desenvolvimento de serviços e aplicações em BREW. 

Embora seja nativamente compatível com as linguagens C/C++, a plataforma 

BREW também permite a integração com aplicações J2ME, permitindo que estas 

tenham acesso aos recursos de hardware dos dispositivos móveis, que não são 

suportados pelos perfis padrão desenvolvidos pela Sun Microsystems, tais como o 

MIDP e o PDA Profile (QUALCOMM, 2002).  

Segundo a QUALCOMM (2002), a principal diferença entre seu ambiente e as 

máquinas virtuais Java está no fato que estas últimas precisam ser personalizadas para 

os recursos específicos dos dispositivos móveis, sendo desenvolvido perfis para que o 

desenvolvedor possa fazer uso destes recursos. Isto implica em ter que ser feito uma 

JVM para cada dispositivo criado por fabricantes diferentes, o que pode tornar uma 

aplicação Java, feita em uma dada plataforma, incompatível com outra que não tenha 

implementado o mesmo perfil. Isto não deverá ocorrer em uma plataforma BREW. O 

BREW também não é vinculado a um sistema operacional como é o caso do Microsoft 

.Net Compact Framework, que atualmente só é compatível com sistemas móveis que 

possuam o Microsoft Windows Móbile. No entanto, a plataforma BREW exige um grau 

de dependência considerável ao modelo de negócio proposto pela QUALCOMM, o que 

pode não ser interessante para empresas de desenvolvimento que atrelariam seus 

processos de desenvolvimento a uma plataforma fornecida por uma única empresa. Isto 

poderia ocasionar problemas se esta empresa sofresse reveses do mercado, pois poderia 

arrastar consigo as empresas de desenvolvimento a ela relacionadas tão diretamente. 
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2. Panorama de Sistemas Operacionais para Dispositivos Móveis 
Os sistemas operacionais abaixo descritos são uma iniciativa de padronizar os 

ambientes a serem utilizados em diferentes Dispositivos Móveis. Esta iniciativa 

favorece ao processo de implementação de aplicações para estes dispositivos por 

oferecer uma plataforma que retira do programador a preocupação de lidar diretamente 

com o hardware do equipamento e, ao mesmo tempo, permite criar aplicações que 

possam ser executadas em diferentes dispositivos. 

2.1 Sistemas Operacionais para dispositivos móveis 

Os sistemas operacionais são responsáveis pelo gerenciamento de recursos do hardware 

de um equipamento computacional, bem como pela carga de aplicações e, em alguns 

casos, pela gerência de processos. Alguns sistemas operacionais já atuam em 

dispositivos móveis facilitando o desenvolvimento de aplicações para os mesmos e 

permitindo uma melhor compatibilidade entre dispositivos de diferentes naturezas, tais 

como os smartphone e os PDA. Nesta seção serão vistos alguns sistemas presentes em 

dispositivos móveis utilizados nos dias atuais. 

2.2 PalmOS 

Sistema operacional criado inicialmente pela empresa Palm para seu dispositivo PDA, o 

Palm Pilot, atualmente é desenvolvido e comercializado pela empresa PalmSource, 

fundada pela Palm e comprada recentemente pela empresa japonesa ACCESS. Este 

sistema está presente na linha de dispositivos Palm (e.g. Zire, Tungsten e Treo), além de 

ter sido licenciado para dispositivos móveis de outras empresas. O Palm OS é um 

sistema operacional de trinta e dois bit , que possui uma versão mais voltada para PDA, 

chamada Garnet (PALMSOURCE, 2006-1), e outra que está acompanhando a nova 

tendência de fusão de assistentes pessoais e telefonia móvel,como os smartphone , 

chamada Cobalt (PALMSOURCE, 2006-1),. O Palm OS Garnet possui um conjunto de 

aplicações para escrita de textos, criação de planilhas eletrônicas, escalonamento de 

tarefas, dentre outras, bem como um pacote de desenvolvimento de software que 

permite a programadores criar aplicativos para esta plataforma. Já o Palm OS Cobalt 

possui suporte a tecnologias de telefonia móvel, como o GSM e GPRS, e também tem 

disponível um pacote de desenvolvimento para a criação de aplicações para este 

sistema.  O sistema operacional Palm OS deverá ser descontinuado e substituído por 

uma distribuição Linux, chamada Access Linux Plataform (PALMSOURCE,  

2006-2). A Figura 39 mostra a interface gráfica das duas versões do sistema Palm OS. 
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Figura 39 - a) Tela do Palm OS Garnet. (b) Tela do Palm OS Cobalt. 

2.3 Windows Mobile 

O sistema operacional desenvolvido pela empresa Microsoft para dispositivos móveis 

foi inicialmente chamado de Windows CE e, em 2003, recebeu a denominação 

Windows Mobile (Paludo, 2003). Ele está presente, hoje, em PDA, chamados 

PocketPC, e em smartphone e  possui uma interface gráfica similar ao sistema utilizado 

em desktop, Microsoft Windows. Ele possui compatibilidade com uma variedade de 

tecnologias de comunicação sem-fio, tais como Bluetooh, Wi-Fi e Infra-vermelho 

(IrDA), além de protocolos para rede com fio, como o Ethernet (Bush, 2003). Este 

sistema operacional também possui suporte a hardware multimídia e aplicações para 

auxiliar os usuários na confecção de textos (e.g. Pocket Word), planilha eletrônica (e.g. 

Pocket Excel), navegação na Web (e.g. Pocket Internet Explorer), troca de mensagens 

instantâneas (e.g. MSN Messenger), edição de imagens(e.g. Pictures) e reprodução de 

áudio e vídeo (e.g. Windows Media Player 9 Series for Pocket PC) (Bush, 2003). 

Quanto ao desenvolvimento de software, ele vem com suporte a aplicações 

desenvolvidas para a plataforma Microsoft .Net Compact Framework, que será vista a 

seguir, neste capítulo, e que foi criada para  ser uma infra-estrutura de software para 

desenvolvimento de aplicações a serem executadas em dispositivos móveis. A versão 

mais atual deste sistema operacional, até o presente momento, é o Windows Mobile 5.0. 

A Figura 40 mostra a interface gráfica deste sistema. 

 
Figura 40 - Tela do sistema Windows Mobile. Fonte: Internet (Bush, 2003). 
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2.4 Symbian OS 

O sistema operacional trinta e dois bits Symbian OS foi projetado para ambientes 

móveis celulares, com suporte aos requisitos de sistema de telefones celulares de 2,5 e 3 

gerações. Seu núcleo-duro é multitarefa, com suporte integrado aos padrões de 

comunicação celular, gerenciamento de dados, suporte a gráficos e interface com 

usuário de baixo nível (Peixoto e Iida, 2005-B, p. 74). Ele é baseado no sistema EPOC 

32, da empresa Psion (Peixoto e Iida, 2005-A, p. 17) e é comercializado pela empresa 

Symbian, um consórcio formado por empresas como a Sony Ericsson, a Nokia, a 

Sansumg e a Siemens (Paludo, 2003). Segundo Paludo (2003), a empresa Symbian 

pretende promover a criação de pacotes de desenvolvimento e aplicações para aparelhos 

móveis multimídia, tais como PDA e smartphone, bem como a universalização de 

padrões para interoperabilidade destes aparelhos. O Symbian OS possui suporte para o 

desenvolvimento de software em C++ - especificamente o Symbian C++ -, e Java. Este 

sistema operacional não possui uma interface gráfica para usuário única, permitindo que 

cada empresa que o utilize possa criar sua própria interface (Benito, 2006). Até o 

presente momento este sistema está na versão 9.1. A Figura 41 mostra um exemplo de 

interface gráfica deste sistema. 

 
Figura 41 - Exemplos de interface gráfica do Symbian OS. Fonte: Internet (Benito, 2006). 
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Anexo III 

Mapa Conceitual do Capítulo 2 
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Anexo IV 

SIM
NÃO

Questionário de Pesquisa

Este questionário foi elaborado como ferramenta de pesquisa para a dissertação de Mestrado entitulada "Integração 
de um Ambiente Virtual de Aprendizagem com Aplicações Móveis de Suporte a Educação a Distância", elaborada por 
Wellington Wagner F. Sarmento, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Teleinformática, Área de 
Concentração em Sinais e Sistemas, da Universidade Federal do Ceará (UFC). Seu principal objetivo é definir o perfil 
de possíveis usuários de aplicações para dispositivos móveis (ex. celular, Palm etc.) integrados a um ambiente virtual -
como o SOLAR desenvolvido pela UFC -, determinando seu o grau de interesse para o uso destas aplicações e 
observando as principais dificuldades que se teria em utilizar estas ferramentas. 

IMPORTANTE: Será garantido o anonimato das pessoas que responderem este questionário e os dados aqui 
apurados deverão ser utilizados única e exclusivamente para fins científicos. Ao final do preenchimento deste 
questionário, envie-o para wwagner33@gmail.com.

Está ciente que os dados apurados neste questionário serão utilizados em um trabalho de pesquisa? (coloque um X no quadrado 
azul de somente uma das respostas)

 
 
Parte I

16-24 25-35 36-45 acima de 45

Masculino Feminino

Não possui renda própria Abaixo de 1 salário mínimo

1 a 4 salários mínimos 5 a 10 salários mínimos

Acima de 10 salários mínimos

Capital Zona Metropolitana Interior

Superior em conclusão Superior Completo

Pós-graduação incompleta Pós-graduação Completa

5) Em qual região do estado você reside? (coloque um X no quadrado azul de somente uma das respostas)

6) Qual seu grau de escolaridade

1) Qual sua faixa etária? (coloque um X no quadrado azul de somente uma das respostas)

2) Qual o gênero? (coloque um X no quadrado azul de somente uma das respostas)

3) Qual a sua faixa salarial? (coloque um X no quadrado azul de somente uma das respostas)

4) Qual o estado onde reside? (clique no controle abaixo e selecione seu estado)

Ceará
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Parte II

Celular PDA1 Notebook Smartphone2 Não possuo

1 Assistente Pessoal Digital. Exemplo: Palm ou PocketPC.
2 Um celular com funções de PDA. Exemplo: Samsung i321N e Treo 680. 

Jogos Agenda SMS (Torpedo) MMS Conversa (comunicação por voz)

Câmera fotográfica Câmera de Vídeo Anotações

Acesso a Internet Ler E-mail Gravador GPS Não possuo

Agenda de Contatos Agenda de Compromissos Leitor de E-mail

Navegador de Internet (Web) Planilha Eletrõnica Editor de Texto

Leitor de E-book (ex. PDF) Editor de Imagens Gravador de Som

Não possuo

Sim, com pouca dificuldade Sim, com média dificuldade Sim, com muita dificuldade

Não tentei Não consegui Não possuo

Sim, com pouca dificuldade Sim, com média dificuldade Sim, com muita dificuldade

Não tentei Não consegui Não possuo

9) Quais funções de seu Assistente Pessoal Digital (PDA) você utiliza? (Marque com um X as opções desejadas)

7) Assinale abaixo os Dispositivos Móveis que você possui, podendo ser mais de um. (Marque com X)

8) Quais funções de seu celular você utiliza? (Marque com um X as opções desejadas)

10) Você já instalou um software (aplicativo ou jogo) em seu celular? (coloque um X no quadrado azul de somente uma das 

11) Você já instalou um software (aplicativo ou jogo) em seu PDA? (coloque um X no quadrado azul de somente uma das respostas)

 
 
Parte III

Muito Pouco 

Moderadamente Não me interessaria

Muito Pouco 

Moderadamente Não me interessaria

Muito Pouco 

Moderadamente Não me interessaria

Muito Pouco 

Moderadamente Não me interessaria

14) Você se interessaria em instalar - sendo orientado por tutorial ou técnico - um aplicativo (software) em seu celular que se 
conectasse ao seu Ambiente Virtual de Aprendizagem (ex. SOLAR) - através da Internet - e possibilitasse sua interação com seus 
colegas e tutores e obtenção de informações do seu curso a distância? (coloque um X no quadrado azul de somente uma das 
respostas)

15) Você se interessaria em instalar e utilizar um aplicativo em seu PDA ( ex.: Palm ou PocketPC) para acessar seu Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (ex. SOLAR) e enviar trabalhos? (coloque um X no quadrado azul de somente uma das respostas)

12) Você se interessaria em receber informações (avisos do professor, publicação de trabalhos, avisos de respostas no fórum, 
modificação da agenda, publicação de novas aulas etc.) de seu Curso a Distância, em seu celular ou Smartphone, através de 
mensagens SMS (Torpedo)?  (coloque um X no quadrado azul de somente uma das respostas)

13) Você se interessaria em utilizar a conexão de Internet, presente em seu celular, para acessar seu Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (ex. SOLAR) - através de um Navegador de páginas Web - e interagir com seus colegas e tutores e obter informações 
do seu curso a distância? (coloque um X no quadrado azul de somente uma das respostas)

 
 


