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ABSTRACT 
The development of new Virtual Learning Environments with 
emphasis on collaboration demand great efforts, making it 
difficult to use pedagogically innovative Web 2.0. This work will 
be a proposal of a structural and conceptual of the framework for 
the development of environments of this class of applications. The 
aim of the proposal is to facilitate the process of building this 
class of applications, whether from the composition of existing 
solutions or creating new ones. The material covers the concepts 
in design of environments, the structural and conceptual 
modeling, the methodology and how it will instantiation. 
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RESUMO 
O desenvolvimento de novos Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem com ênfase na colaboração demanda grandes 
esforços, o que dificulta o uso pedagogicamente inovador da web 
2.0. Nesse trabalho, será apresentada uma proposta estrutural e 
conceitual de um framework para o desenvolvimento de 
ambientes pertencentes a esta classe de aplicações. O objetivo da 
proposta é facilitar o processo de construção desta classe de 
aplicações, seja a partir da composição de soluções existentes ou 
da criação de novas. O material contempla os conceitos presentes 
para concepção de ambientes, a modelagem estrutural e 
conceitual, a metodologia adotada e como se dará a instanciação. 
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1. INTRODUÇÃO 
O surgimento da Internet e, mais tarde, da Web provocou uma 
verdadeira revolução na organização e desenvolvimento das 
atividades humanas, notadamente aquelas realizadas de forma 
colaborativa [Berners-Lee 2000]. Inicialmente partiu-se das 
conquistas tecnológicas para oferecer ferramentas que pudessem 
ser usadas no apoio a atividades intelectuais, com ênfase nas 
formas de trabalho de grupos com maior visibilidade. Hoje, 
busca-se identificar e apoiar as formas de trabalho diferenciadas 
de cada comunidade [Menezes, 2008]. 

Segundo [Pessoa 2003], a utilização da informática na educação, 
no Brasil é tida como uma experiência promissora. Diz que ao 
contrário de outros países, onde a introdução dos computadores 
no ambiente ensino/aprendizagem se deu a partir de pressupostos 
puramente tecnológicos, a comunidade científica nacional tem 
reafirmado a primazia dos aspectos sócio-culturais-cognitivos 
sobre estes. E isto tem uma implicação importante: profissionais 
da educação, das mais variadas áreas de formação intelectual, 
participam ativamente da elaboração/construção/seleção dos 
artefatos de softwares que visam mediar a aplicação da 
informática na educação do Brasil, em particular na educação à 
distância. Grande parte dos esforços pode ser observada em várias 
edições do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, como 
por exemplo: [Behar 2001], Eureka [Eberspächer 1999], AulaNet 
[Crespo 1998], AVA [Crespo 2002], AmCorA [Menezes 2002], 
REDi@logo [Silva 2002], MOrFEu [Menezes 2008]. 

O trabalho e a aprendizagem construídos individual e 
coletivamente tomaram novo e determinante impulso a partir da 
disseminação das ferramentas de software que atualmente 
compõem os ambientes virtuais baseados na Web. Após um 
período de reconhecimento e apropriação desses recursos, o 
trabalho, o ensino, a aprendizagem e as relações sociais como um 
todo passam a apresentar demandas que os ambientes virtuais 
ainda não conseguem atender, em parte devido à conformação 
desses ambientes a certos aspectos funcionais mantidos 
principalmente por tradição. Uma estratégia possível para tratar 
esse problema é a concepção e desenvolvimento de ambientes 
flexíveis para apoiar a realização de atividades cooperativas, 
propiciando aos usuários uma melhor sintonia entre ferramentas 
de apoio e os objetivos e os perfis dos participantes de uma 
determinada atividade. 

O objetivo desse artigo é, baseado na proposta do Projeto 
MOrFEu [Menezes 2008] , propor um framework que comporte a 
instanciação de novos ambientes colaborativos específicos para 
mediação de aprendizagem. Este trabalho difere de outras 
iniciativas dentro do projeto MOrFEu, na medida em segue a 
linha de trabalho de Engenharia de Software, denominada 
Frameworks, para propor um ambiente para criação de ambientes 
colaborativos específicos, voltado ao atendimento de uma 
determinada arquitetura pedagógica. 

Lima, Eleu., Silva, Crediné. (2010). Um framework para Construção de Ambientes 
Colaborativos para Mediação da Aprendizagem. En J. Sánchez (Ed.): Congreso 
Iberoamericano de Informática Educativa, Volumen 1, pp 213-220, Santiago de Chile. 
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2. AMBIENTES VIRTUAIS 
O virtual no contexto da Internet é mediado pelas tecnologias 
Web, sendo um produto da exteriorização de construções mentais 
em espaços de interação [Peirce 1977]. O espaço cibernético 
transforma um computador pessoal em uma espécie de 
computador coletivo, oferecendo um espaço de possibilidades 
infinitas para a navegação virtual [Lévy 2000]. 

A Internet possibilitou/permitiu que cada membro fosse 
considerado como produtor e/ou consumidor de informações. A 
existência de ambientes que usuários interagem coletivamente 
bem como relacionam-se, podem proporcionar a formulação de 
novas teorias e conceitos, além do amadurecimento de 
conhecimentos já adquiridos. 

2.1 Aprendizado em Rede 
A aprendizagem baseada em atividades colaborativas vem sendo 
defendida por vários autores. Em [Carvalho 2007], encontramos a 
seguinte afirmação: 

Partindo do pressuposto que o conhecimento não está 

assentado nas certezas, como propõe a ciência mecanicista, 

mas sim nasce do movimento, da dúvida, da incerteza, da 

necessidade da busca de novas alternativas, do debate, da 

troca. A aprendizagem em rede, não poderá prescindir de 

ações que possam traduzir as idéias (teorias) em práticas. 

Ela necessita de expressão em práticas pedagógicas [...] 

Assim, para proporcionar o aprendizado em rede, os desafios são 
grandes. Como base no que está discutido ainda em [Carvalho 
2007], podemos elencar algumas preocupações:  

a) Espera-se criar situações que permitam, aos indivíduos,  
discutir e solucionar problemas que tenham significado para 
eles, que os aproximem da realidade; 

b) Proporcionar situações que privilegiem a busca de 
informações e interações; 

c) Promover atividades de autoria e expressão que permitam que 
os sujeitos possam construir e reinventar seus projetos para 
receber e para responder a desafios, para manifestar seu 
mundo interior; 

d) Apoiar a atitude investigativa, permitindo que os sujeitos 
realizem experimentações, simulações em busca de soluções 
para questões significativas do ponto de vista do sujeito; 

e)  Permitir autonomia intelectual (palavra ou ação própria, 
liberando o pensamento do que a tradição ou as ideologias 
procuram impor) e autonomia com cooperação para 
proporcionar aprendizagem discussões de pontos de vista 
divergentes.  

2.2 Arquiteturas Pedagógicas 
As arquiteturas pedagógicas são, antes de tudo, estruturas de 
aprendizagem realizadas a partir da confluência de diferentes 
componentes: abordagem pedagógica, software educacional, 
internet, inteligência artificial, Educação a Distância, concepção 
de tempo e espaço. O caráter dessas arquiteturas pedagógicas é 
pensar a aprendizagem como um trabalho artesanal, construído na 
vivência de experiências e na demanda de ação, interação e meta-
reflexão do sujeito sobre os fatos, os objetos e o meio ambiente 
socioecológico [Kerckhove 2003 e Carvalho 2005]. 

No âmbito dessas arquiteturas, ambientes virtuais flexíveis 
implicam em favorecer o protagonismo e a autoria individual e 
coletiva, oferecendo formas diferenciadas de organizar as 
interações e produções, tendo como referência “espaços de 
autoria” reorganizáveis e flexíveis. A visão da totalidade das 

produções individuais favorece o auto-acompanhamento (e 
também o acompanhamento do professor) e a meta-reflexão 
responsável pelas transformações nas formas de pensar. A autoria 
coletiva é facilitada pela interação e agilidade no acesso às 
produções de todos os participantes de uma comunidade de 
aprendizagem. Conforme o trabalho exposto em [Nevado 2007], o 
uso de estratégias pedagógicas para maximizar a aprendizagem em 
um ambiente virtual é fortemente recomendado. Ambientes com 
essas características permitem ações pedagógicas, se não libertas, 
pelo menos afastadas dos modelos orientados pela “lógica” do 
ensino transmissivo que interpõe fragmentações e “barreiras ou 
paredes virtuais” ainda mais resistentes que as paredes materiais e 
que muitas vezes dificultam a criação de propostas pedagógicas 
abertas e interativas, pela imposição de uma lógica reprodutivista, 
traduzida em uma organização rígida dos espaços [Menezes 
2008]. Assim, a seção 3 busca retratar uma linha de pensamento 
que facilite a concepção de ambientes colaborativos que fazem 
uso de arquiteturas pedagógicas. 

3. EM DIREÇÃO A UMA NOVA 
CONCEPÇÃO DE AMBIENTES 
COLABORATIVOS PARA MEDIAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 
Segundo [Menezes 2008], em vista a plasticidade dos ambientes 
virtuais e as novas possibilidades de automatização de tarefas 
mecânicas, há necessidade de buscar-se uma nova concepção para 
criação de ambientes virtuais, pautados pelos seguintes aspectos: 
plasticidade, ergonomia, redução da repetição de trabalho e 
redução da sobrecarga cognitiva. Em [Beltrame 2008], é dito 
ainda na viabilidade/demanda de se desenvolver sistemas Web 
capazes de gerenciar as idealizações (“sonhos”) de espaços 
virtuais coletivos, de forma a não limitar a criatividade à 
percepção inicial dos programadores e possibilitar aos agentes do 
ambiente virtual o desenvolvimento contínuo do espaço de acordo 
com as suas cognições e suas individualidades. 

Buscando criar condições para que a apropriação do mundo 
virtual seja realizada de forma mais rápida e efetiva, precisa-se 
repensar a concepção destes mundos e ao mesmo tempo oferecer 
objetos mais adequados a esta apropriação assim como dar 
suporte à percepção das transformações e dos resultados das 
interações que fazemos com estes objetos. 

Seguindo a concepção para modelagem de espaços virtuais 
flexíveis  proposto em [Menezes 2008], apresentamos a seguir 
uma concepção de ambientes colaborativos de aprendizagem, 
ilustrado através da Figura 1. O registro das produções individuais 
é realizado através de um ambiente de autoria (Parte 1 da Figura 
1). Cada item de registro deve possuir, pelo menos, um autor, um 
título e um conteúdo (corpo). A qualquer instante o usuário pode 
criar ou editar um elemento básico de autoria, sem a preocupação 
do destino que dará a ela. A cada edição resulta em uma nova 
versão. Uma versão pode ser posteriormente usada e reusada em 
situações de interação. A idéia é armazenar as autorias (e 
naturalmente seus desdobramentos – versões) de forma 
independente e desacoplada de ferramentas de interação. 

Outra questão importante é que os elementos de autoria podem, 
possivelmente, ser agrupados por um ambiente de colaboração 
(ver Parte 2 da Figura 1). Cada ambiente de colaboração possui 
suas diretrizes de composição (protocolos a serem seguidos – 
protocolos estes criados no momento da confecção do ambiente). 
Ou seja basicamente tudo se resume a artefatos estruturados e 
agrupados/conectados segundo algum protocolo. O ato de criar 
ambientes virtuais deste modo permite que se elabore uma 
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estrutura de biblioteca (com vista ao reuso) organizada em classe, 
especialização e instância. Tal hierarquia pode ser observada na 
seção posterior, que será mostrado como se dá uma possível 
modelagem de alguns ambientes segundo esta abordagem.  

É esperado também que toda produção do usuário seja registrada 
e versionada, independente das publicações (ato de disponibilizar 
um elemento básico em um ambiente colaborativo chama-se 
publicar) em ambientes virtuais, ao contrário dos ambientes 
convencionais onde o conjunto das produções individuais fica 
atrelado às ferramentas – uma mensagem enviada por email fica 
armazenada pelo servidor de email, uma mensagem postada em 
um fórum faz parte do acervo daquele fórum, se o fórum for 
excluído, o autor perde a mensagem. Da mesma forma acontece 
com as mensagens escritas em um chat. Em tal concepção, todos 
estes tipos de mensagens são materializadas através do elementos 
básico de autoria e ficam, antes de mais nada, registrada em um 
agregador, associada a cada indivíduo (autor), que podemos 
denominar de “Minhas Produções”. 

 
Figura 1. O autor cria elementos de autoria (em 1) e, 

possivelmente, os publica em um ambiente virtual (em 2) 
regidos por um protocolo de interação específico 

Cada ambiente colaborativo, buscando a generalização e a 
modularidade, pode ter sua forma de visualização e disposição 
desacoplada com as regras de negócio em si, podendo ser 
associado a diversos outros ambientes virtuais implementados 
(analogamente a relação entre o HTML e o CSS, permitindo uma 
separação entre conteúdo e visualização/disposição dos 
elementos). E ainda, buscando minimizar o retrabalho, ambientes 
virtuais podem ser agrupados para realizarem a composição de 
outro ambiente a ser projetado; bem como serem reutilizados em 
diversas situações.  

3.1 Modelando Ambientes para Suporte à 
Arquiteturas Pedagógicas 
É evidente que uso de abordagens pedagógicas (como a citada 
arquitetura pedagógica), apoiadas por  ambientes virtuais, pode 
apresentar contribuições com relação à aprendizagem de seus 
usuários, ao facilitarem essas atividades de variadas formas. Mas, 
para desenvolver arquiteturas pedagógicas utilizando tecnologias 
convencionais pode-se deparar com diversas dificuldades. 
Dificuldades que decorrem da estrutura destes ambientes estarem 
apoiadas pelo conceito de “ferramentas”. Isto significa que 
ambientes convencionais são concebidos para propósitos 
específicos e restritos, o que implica na necessidade de contornar 
tais restrições estruturais para desenvolver propostas de 
arquiteturas pedagógicas. Abaixo será descrito brevemente 
algumas abordagens pedagógicas e como poderiam ser 
representadas segundo a concepção descrita anteriormente. 

Chats são aplicações que permitem conversação de modo 
síncrono. São largamente utilizados na web. A Figura 2 representa 
uma possível modelagem de um sistema de chat segundo a 

concepção apresentada no intróito da seção 3.  As informações 
criadas pelos usuários ficam armazenadas nos elementos básicos 
de autoria e estes podem ser relacionados entre si (por exemplo o 
relacionamento “comentários, perguntas e respostas” que designa 
uma mensagem enviada a alguém, seja comentando, perguntando 
ou respondendo) e podem ser associados a outras entidades (por 
exemplo a entidade “sala”, que pode possuir 0 ou vários 
elementos básicos de autoria). 

 
Figura 2. Modelagem de um ambiente para conversas 

síncronas (chat) 

Um Fórum (ilustrado na Figura 3) também é outro exemplo de 
ambiente largamente utilizado e que pode ser facilmente 
modelado segundo a concepção aqui defendida. Usuários podem, 
eventualmente, criar tópicos (a informação do tópico é o elemento 
básico de autoria) e discutirem temas (os elementos básicos de 
autoria de um certo tópico podem ser comentários de uns, bem 
como sofrerem mediação de um administrador). 

Mas também podem ser descritos ambientes que fogem um pouco 
do rotineiro, podendo ser elaborado segundo a demanda que os 
cenários exigem. 

A Figura 4 representa uma arquitetura pedagógica exemplificada 
por [Nevado 2009] e denominada Debate de Teses. O principal 
objetivo de tal arquitetura é promover o aprendizado através do 
incentivo de debates com exposição de idéias. Tal debate possui 
uma sequência lógica, que pode ser brevemente descrita assim: 
teses são cadastradas pelos professores, argumentadores realizam 
o posicionamento inicial acerca das teses (expondo seu ponto de 
vista e posicionando-se – representado pelo relacionamento 
“posicionamento”). 

 
Figura 3. Exemplo de como um sistema de Fórum seria 

concebido 
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Rrevisores têm a incumbência de revisarem os argumentos 
inseridos (revisão no sentido de validarem, comprovar o que foi 
argumentado – representado por “revisão”), argumentadores tem a 
oportunidade da réplica (outra oportunidade para reescrever seus 
argumentos), ao final da réplica é inserido uma conclusão acerca 
do tema discutido, tratando-se de um reposicionamento – 
representado por “reposicionamento”) e o ultimo passo é o de 
avaliação. Também há a figura do mediador (professor), que pode 
fazer intervenções pedagógicas em qualquer momento do 
processo. 

 
Figura 4. Exemplo de como um sistema de Debate de Teses 

seria concebido, descrito em [Nevado 2009] 

3.2 Contribuições Esperadas 
A dificuldade de desenvolver propostas pedagógicas utilizando 
suporte tecnológico atual reside principalmente no fato de 
aplicações serem pensadas para contemplarem fatos específicos 
além de serem fortemente acopladas (conotação ferramental). 
Segundo a abordagem alternativa aqui defendida, tudo é descrito 
através de composição de elementos de autoria e relacionamentos 
(na Figura 4, por exemplo, é utilizado “Chat”, que já foi moldado 
em anteriormente. Bem como uma simples alteração de um 
relacionamento representa uma mudança em uma atividade). 

4. EM DIREÇÃO A UM FRAMEWORK 
PARA DESENVOLVIMENTO DE 
AMBIENTES COLABORATIVOS PARA 
MEDIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Com o crescente desenvolvimento das áreas de hardware, 
software e das áreas de telecomunicações, novas abordagens de 
desenvolvimento de sistemas faz-se necessária para que possa ter 
produtos de softwares mais confiáveis, portáveis e, 
principalmente, que se possa construir softwares de forma rápida e 
competitiva para um mercado hoje muito mais veloz e exigente 
[Mattsson 2000]. Com isso, o uso de frameworks no contexto da 
confecção de ambientes virtuais (não só no domínio da educação, 
mas em outros domínios também) é de extrema importância, visto 
que buscam contornar as inúmeras dificuldades inerentes ao 
processo de desenvolvimento de software. 

De acordo com [Fayad 1999], frameworks orientados a objetos 
são soluções de software que têm o objetivo de apoiar o 
desenvolvimento de aplicações em domínios específicos. O 
objetivo principal é a reutilização de projeto e código em um 
esforço para aumentar a velocidade do desenvolvimento e a 
qualidade das aplicações desenvolvidas. 

Um aspecto variável de um domínio de aplicação é chamado de 
hot-spot (ponto de especialização) [Buschmann, 1996]. Diferentes 
aplicações dentro de um mesmo domínio são distinguidas por um 
ou mais hot-spots. Representam as partes do framework que são 
específicas de sistemas individuais. Os hot-spots são projetados 
para serem genéricos – podem ser adaptados às necessidades da 
aplicação. 

A proposta de um framework com base nas concepções descritas 
na seção 3 representa uma forma alternativa viável de projetar tais 
ambientes, com isso, foram realizadas algumas escolhas para a 
concepção do framework de modo que os hot-spots transmitam a 
essência do que está sendo proposto (projeto de ambientes não 
mais como caráter de “ferramenta”, e sim de modo que seja 
possível comportar as idealizações em um espaço coletivo). 
Assim, hot-spots permitirão uma forte presença da flexibilidade. 

4.1 Requisitos 
Segundo os conceitos descritos na seção 3 acerca de uma nova 
concepção de ambientes colaborativos para mediação de 
aprendizagem, foram definidos requisitos a serem atendidos no 
framework a ser proposto:  

(i) Flexibilidade: conforme [Fagundes 1999], o conhecimento 
não é um produto fixo e acabado, ele é construído num 
contexto de trocas, mediante um tensionamento constante 
entre o conhecimento atual e as “dúvidas” que recaem sobre 
essas certezas, conduzindo ao estabelecimento de novas 
relações ou conhecimentos. Assim, é importante utilizar 
tecnologias flexíveis, maleáveis e adaptáveis;  

(ii) Reuso: pensar na aprendizagem como um processo de criação 
de novidades, de descobertas e invenções, permitindo que os 
sujeitos realizem experimentações, simulações em busca de 
soluções para questões significativas do ponto de vista do 
sujeito. Para isso, este poderá reutilizar conceitos antes 
descritos ou criar novos;  

(iii) Autoria: pressupõem aprendizes protagonistas (autoria 
individual e coletiva); e  

(iv) Coletividade: ambientes que sustentem a aprendizagem em 
rede, em comunidades de aprendizagem, de maneira coletiva. 

4.2 Visão Conceitual 
A Figura 5, apresenta uma visão conceitual das principais 
atividades em cada nível conceitual do framework que o artigo 
visa propor. São descritos quatro papéis e suas respectivas 
“ações”. 
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Figura 5. Visão conceitual (atores x papéis), de como o 

framework é estruturado 

Na Figura 5, um “Desenvolvedor” é o perito/especialista em 
programação, com o papel de desenvolver o ambiente virtual a 
partir do framework proposto. Utilizando o framework, tal ator faz 
uso de pacotes, classes, componentes, interfaces, frameworks e 
outros mais artefatos de software para projetar o ambiente. O 
framework proposto provê tais artefatos voltados para o domínio 
brevemente descrito em seções anteriores, com o objetivo de 
minimizar desde abstrações até a quantidade de linhas de código 
escritas (aumento da facilidade no desenvolvimento). Workflows 
poderiam ser utilizados para descreverem passos/fluxos, 
minimizando a complexidade do sistema e aumentando a 
legibilidade. Outros frameworks podem ser acoplados para 
promover facilidades (por exemplo, frameworks de interface 
podem ser utilizados para ajudar o projeto de interfaces mais 
elaboradas, frameworks de persistência podem ser utilizados para 
controlarem todo o ato de persistir objetos, transações, dentre 
outras coisas). Um “Administrador” é o responsável por 
parametrizar o ambiente já instanciado pelo desenvolvedor. 
Tratando-se do domínio de softwares voltados para a educação, 
seria a figura do professor, em que este configura o modo que 
desejar o ambiente virtual desenvolvido. O “Usuario” é o usuário 
final, cadastrado no sistema, que interage e consome os recursos 
que exigem cadastro. O “Visitante” é o usuário que faz acesso 
sem registro, ou seja, mantêm-se no anonimato, mas mesmo assim 
pode acessar alguns recursos do ambiente. Tratando-se do 
domínio de softwares voltados para a educação, tais atores seriam 
os aprendizes, que ao realizar acesso/interação poderiam realizar 
um aprendizado. 

5. O FRAMEWORK PROPOSTO 
Conforme descrito em seções anteriores, um framework pode ser 
interpretado como um “gerador de aplicações” fato este que acaba 
aumentando muito sua complexidade, com isso, um passo 
importante em seu desenvolvimento é a adoção correta de uma 
metodologia de desenvolvimento. Assim, antes da apresentação 
em si do framework proposto pelo artigo, será descrito 
brevemente a metodologia adotada. Em seções subsequentes será 
descrito a proposta. Também é importante ressaltar que o artigo se 
aterá apenas a formalização estrutural e conceitual do framework 
a ser proposto, além de descrever a metodologia de 
desenvolvimento bem como o processo de instanciação. 

 

5.1 Metodologia de Desenvolvimento 
Utilizada 
No processo de desenvolvimento de uma aplicação, cria-se um 
programa que atende a todos os requisitos, passando por fases de 
especificação/análise de requisitos, projeto, implementação, testes 
e implantação. Mas, segundo [Mattsson 1996], [Bosh 1999] e 
[Froehlich 1999], o processo de desenvolvimento de um 
framework é mais difícil e trabalhoso, já que se estuda, agora, 
soluções para um conjunto de problemas de um determinado 
domínio. Assim, para o desenvolvimento do framework proposto 
pelo material, foram analisadas algumas das principais 
metodologias e adotada a mais conveniente. A escolha da 
metodologia a ser utilizada para desenvolver o framework foi 
influenciada pelos requisitos descritos na seção 4.1. Com isso, foi 
escolhida a proposta descrita por [Pree, 1999], conforme ilustrada 
na Figura 6. 

 
Figura 6. Metodologia de desenvolvimento adotada para 

elaboração do framework 

Tal metodologia é do tipo desenvolvimento dirigido por Hot-Spot 
(“hot-spot driven”), o que significa basicamente que os pontos de 
flexibilização são a parte central. A essência é identificar os hot-

spots na estrutura de classes do domínio e a partir disso construir 
o framework. A etapas descritas por [Pree, 1999] são as seguintes:  

(i) Na primeira etapa são feitas a identificação de classes com a 
ajuda de especialistas de domínio;  

(ii)  Na segunda etapa são identificados os hot-spots, que devem 
ser documentados com um tipo de documento criado pelo 
autor, chamado de cartão de hot-spots; 

(iii) A terceira etapa, projeto do framework, consiste em 
modificar a estrutura de classes inicialmente definida, de 
modo a comportar a flexibilidade requerida. Essa etapa é 
centrada no uso de padrões de projeto para garantir a 
flexibilidade; e 

(iv) Por fim, a quarta etapa consiste num refinamento da estrutura 
do framework a partir de novas intervenções de especialistas 
do domínio. Se após isto o framework for avaliado como 
satisfatório, está concluída uma versão do framework, senão, 
retorna-se à etapa de identificação de hot-spots. 

Utilizando tal metodologia, o framework será mais flexível, uma 
vez que é focada nos hot-spots, havendo etapas exclusivamente 
para isso. Ainda há etapa de padrões onde o reuso é largamente 
incentivado. E como a construção de um framework é um 
processo de maturidade, a metodologia é de natureza evolutiva, 
permitindo a cada passo (iteração) produzir um produto mais 
“maduro”. 
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5.2 Proposta de Arquitetura 
Para promover a reutilização como objetivo da arquitetura 
proposta, é preciso propor uma arquitetura através de composição 
(baseado em componentes). A arquitetura do framework 
apresentado neste artigo pode ser visto na Figura 7. 

 
Figura 7. proposta arquitetural do framework 

Como é mostrado na Figura 7, o framework proposto é composto 
basicamente de quatro partes acopladas:  

(i) Framework de Interface – responsável por prover facilidades 
na manipulação dos objetos de interface (GUI), 
principalmente quando se manipula objetos de interface nos 
ambientes virtuais;  

(ii) Framework de workflow – objetiva proporcionar meios 
menos árduos para a criação de workflows. Workflows podem 
ser utilizados para descrever os protocolos internos nos 
ambientes projetados, diminuindo a complexidade do 
produto, uma vez que menos código é inserido; 

(iii) Framework de Domínio – trata de prover os conceitos 
presentes na filosofia da concepção apresentada na seção 3, 
minimizando assim que o desenvolvedor perca tempo 
realizando novas abstrações. Logo, representa a parte central 
e mais importante da proposta; e 

(iv) Framework de Persistência – tem o papel de persistir todos 
os objetos anteriormente descritos em um meio pré-
estabelecido. Também busca prover facilidades em consultas, 
alterações, exclusões, transações, segurança e outras mais. 

O escopo deste material é focado na formalização estrutural do 
framework como um todo (próxima seção, 5.3) e também um 
detalhamento do framework de domínio. As outras partes que 
compõe a proposta (framework de interface, framework de 
persistência e framework de workflow) não serão detalhados no 
material, por motivos estratégicos (a porção principal é o 
framework de domínio). 

5.3 Estruturação Interna da Proposta 
Para se construir sistemas a partir de um conjunto de classes, sem 
levar em consideração a interação com o usuário, três questões 
principais surgem no que diz respeito ao seu projeto: (i) definição 
das interfaces independentes da implementação (horizontais); (ii) 
definição das interfaces dependentes da implementação (verticais) 
e (iii) definição de um ambiente de execução. 

Quanto a primeira questão, um acesso eficiente às classes de 
objetos que já estão implementadas é facilitada pela utilização de 
um formato uniforme para a composição como componentes. 
Além disso, essa abordagem permite uma fácil extensão, fazendo 
com que os novos componentes também obedeçam a esse 
formato. 

Entretanto, a forma usual de orientação à objeto é baseada quase 
que exclusivamente na análise do domínio da aplicação, o que 
produz interfaces especializadas e específicas àquele domínio, 
chamadas de interfaces verticais. Interfaces verticais também são 

o resultado do uso de subsistemas de software. Interfaces verticais 
têm a desvantagem de serem especializadas para uma necessidade 
única, e, dessa forma, muito específicas a uma implementação. 
Normalmente, a maioria das interfaces de software não são 
particularmente adequadas para atender necessidades de 
intercâmbio e interoperação. 

Quando esses subsistemas são considerados como parte de uma 
grande classe de subsistemas, é possível definir novas interfaces 
que são aplicadas à toda a classe do subsistema, e não somente a 
uma instância. Interfaces que se aplicam a uma categoria inteira 
de subsistemas são chamadas de interfaces horizontais. 

Se existirem vários subsistemas no mesmo sistema que podem ser 
categorizados em conjunto, então existe um benefício de 
intercâmbio e interoperação imediato. Uma vez que as interfaces 
horizontais não são dependentes das implementações internas, é 
possível fazer mudanças locais aos subsistemas sem um impacto 
no sistema como um todo. 

As interfaces verticais e horizontais definem as estruturas estáticas 
do sistema. Uma maneira de definir a estrutura dinâmica do 
sistema é pela utilização de metadados. Com a utilização de 
metadados é possível postergar algumas das decisões do sistema 
para a execução, como a instanciação de objetos. A reunião das 
interfaces horizontal, vertical e metadados definem o pattern 
Horizontal-Vertical-Metadata (HVM) [Mowbray, 1997]. Uma 
representação esquemática desse pattern pode ser visto abaixo, na 
Figura 8. 

 
Figura 8. Estruturação interna, o padrão HVM 

O uso das interfaces horizontais possibilita aos clientes se 
integrarem com uma grande faixa de objetos implementados, mas 
com menos codificação do que se a implementação suportasse 
apenas interfaces verticais. O uso de interfaces verticais faz a 
descrição dos metadados mais simples e consistentes. Se esses 
metadados fossem tomados com base na interface vertical, seria 
extremamente difícil compô-los e utilizá-los eficientemente. As 
interfaces verticais podem capturar funcionalidades específicas e 
necessidades de desempenho que não seriam alcançadas pela 
generalização provida pela interface horizontal e pelos metadados. 
Uma importante convenção é que os subsistemas deveriam ser 
escritos para interoperarem usando somente interfaces horizontais 
e metadados, e, só então, integradas às interfaces verticais para 
prover funcionalidades especializadas. 

Como dito anteriormente, um formato uniforme para composição 
tem uma grande importância para o desenvolvimento de interfaces 
horizontais. Assim, foi escolhido a adoção do design pattern 
Facade [Gamma, 1994] para a implementação dessas interfaces. 
A Figura 9 ilustra tal fato: 

 
Figura 9. Comparativo entre um subsistema sem o Facade e 

com o Facade 
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Conforme ilustrado na Figura 9, o Facade tem como objetivo 
prover uma interface unificada em um subsistema, definindo uma 
interface de alto nível que torna esses subsistemas mais fáceis de 
utilizar. Em “1” na Figura 9 é exposto um subsistema sem o uso 
do Facade e, em “2” é feito o uso. Questões e detalhes de 
implementações (e que tratam a definição do ambiente de 
execução) fogem do escopo deste material, atendo-se em questões 
estruturais e conceituais. 

5.4 Principais Elementos do Framework de 
Domínio 
A Figura 10 ilustra o atual diagrama de classes (retratando os 
conceitos) presentes no framework de domínio (descrito 
brevemente na seção 5.2), que é a principal porção da proposta. 
Obviamente, a cada iteração relatada na Figura 6, ocorrem novas 
alterações em tal modelo, resultando em um diagrama cada vez 
mais completo e abrangente do domínio. 

 
Figura 10. Diagrama de classes do framework de domínio e em 

azul os hot-spots 

Em azul é destacado os hot-spots do framework, sendo os locais 
onde os desenvolvedores podem customizar. São basicamente 8 
entidades:  

(i) Ambiente – busca representar o ambiente a ser desenvolvido; 

(ii) SecaoAmbiente – são as seções que porventura um ambiente 
virtual pode conter; 

(iii) EspacoVirtual – as coleções de ambientes pode ser agrupadas 
em espaços virtuais. E tais espaços podem ser customizados; 

(iv) CaracteristicasAmbientes – os ambientes podem ter suas 
características personalizadas, incrementando as formas de 
descrevê-las; 

(v) Publicacao – as publicações dos elementos básicos de autoria 
nos ambientes virtuais (vale enfatizar que esta liga elementos 
básicos de autoria a aos ambientes de modo desacoplado, ou 
seja, o elemento de autoria não depende da existência do 
ambiente virtual e nem deixa de existir quando este é 
apagado); 

(vi) Categoria – as categorias a qual o ambiente pertence; 

(vii) PalavraChave – representam as palavras-chave que podem 
ser registradas e associadas com artefatos descritos e, por fim, 

(viii) Funcionalidade – as funções que o ambiente 
desenvolvido provê. 

Como o framework ainda está em fase de desenvolvimento, 
ocorrerá outras iterações (conforme a metodologia descrita na 
seção 5.1) com o intuito de refinar ainda mais o modelo além de 
fazer com que seja permitido o acoplamento de outros frameworks 
conforme o modelo arquitetural descrito na seção 5.2 e seguindo 
as escolhas discutidas na seção 5.3. 

 

5.5 Processo de Instanciação 
Um dos principais problemas do desenvolvimento de aplicações 
baseadas em framework é a dificuldade de instanciação desse tipo 
de software. Diferente do desenvolvimento de aplicações 
convencionais, que contam com processos de software bem 
estabelecido, tanto o desenvolvimento baseado em framework 
quanto o de aplicações baseadas na Web ainda encontram 
dificuldades pela falta de processos que auxiliem o 
desenvolvedor, principalmente nas atividades de especificação das 
aplicações [Bosch 1999 e Conallen 2002]. Para evitar esse tipo de 
problema, é descrito brevemente nesta seção o processo de 
instanciação do framework proposto (ver Figura 11), com base 
nos processos de Engenharia de Software convencionais e de 
aplicações Web, para auxiliar o desenvolvedor a instanciar 
aplicações utilizando esse framework. 

 
Figura 11. Processo de instanciação do framework 

As principais fases do processo de instanciação foram 
referenciadas por números na Figura 11. A fase referenciada “1”, 
refere-se ao momento da concepção e especificação/análise de 
requisitos do problema a ser aplicado o framework. Obviamente, 
como se trata de softwares no contexto educacional, a presença de 
um professor neste momento para ajudar o 
esclarecimento/elucidação do problema, seria de grande valia. No 
passo posterior, o “2”, trata-se da figura do desenvolvedor 
(descrito em 4.2) que fará uso do framework proposto para 
projetar o ambiente virtual demandado pela fase anterior. No 
passo descrito por “3”, o professor (“Administrador”, descrito em 
4.2) já em posse da aplicação instanciada, poderá configurá-la 
através de parâmetros conforme a necessidade. Por fim, em “4”, 
os aprendizes (“Usuario” e “Visitante”, descritos em 4.2) farão o 
uso do produto gerado. Vale enfatizar, que há possibilidade de 
voltar a etapas anteriores conforme a necessidade e maturidade do 
ambiente projetado. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste trabalho apresentamos uma discussão acerca de uma nova 
concepção de ambientes virtuais colaborativos para mediação de 
aprendizagem e também uma proposta estrutural e conceitual de 
um framework (ainda em fase de desenvolvimento) para 
materializar tais conceitos, sendo descrito desde a metodologia 
adotada utilizada em seu desenvolvimento até a elucidação de 
como se dá a instanciação deste. Os próximos passos são 
continuar realizando a metodologia adotada e descrita em 5.1 com 
o intuito de refinar ainda mais o modelo apresentado em 5.4, bem 
como os conceitos descritos em 5.3. 
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