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O método LiveUSB Mediated Education (LUME)
LiveUSB Mediated Education (LUME), em português ‘Educação Mediada por Memória USB’, é um método para a educação assistida por computador. Foi desenhado com a intenção de distribuir cursos completos em
locais nos quais o acesso à Internet é pouco confiável e/
ou o acesso a computadores é escasso.
A forma de distribuir cursos, empregando o método LUME, foi publicada previamente por Garrote,
Pettersson e Christie (2011) e por Garrote e Pettersson
(2011). Essas publicações utilizam dados compilados
durante a aplicação de cursos de formação docente de
universidades integradas ao Projeto USO+I, descrevendo obstáculos enfrentados e possibilidades visualizadas
durante o desenvolvimento da proposta formativa, tais
como a combinação de métodos pedagógicos inovadores
com Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e
Recursos Educacionais Abertos (REA), conforme ilustrado na Figura 1.
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Figura 1 - Educação assistida por computador

As publicações também evidenciam que, ao propor o LUME, passou a contar-se com um curso completamente armazenado em memória USB, possibilitando
aos participantes o acesso ao material, bem como a um
software necessário para seu desenvolvimento. Dessa
forma, o LUME tem implícito o desejo de reunir métodos pedagógicos e técnicos em um conceito atualizado
e coerente com perspectivas educacionais colaborativas,
sem, contudo, inventar esses métodos.
Como nasceu a ideia do LUME
Na primavera de 2009, a Faculdade ‘Thomas Edison’, nos Estados Unidos, começou a oferecer cursos
armazenados em uma memória USB com o nome de
flash track courses (MEARIAN, 2009). A ideia de criar e
distribuir digitalmente um curso completo, que poderia
ser executado a partir de qualquer computador, não era
nova. Antes do surgimento das memórias USB, com capacidade suficiente e preços mais acessíveis, era possível
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empregar da mesma forma discos duros externos e extraíveis (HAILEY; HAILEY, 2002).
Atualmente, se existe uma intenção de universalizar a distribuição da educação, os cursos precisam ser
construídos de tal maneira que os materiais e os programas, necessários para seu desenvolvimento com propósitos educativos, sejam gratuitos. Esses recursos recebem
o título de Recursos Educativos Abertos (REA), tendo
como sigla a expressão em inglês ‘OER’ (Open Educational Resources) (OER-COMMONS, 2007).
Para colaborar com essa ideia, existe uma grande
quantidade de material disponível na Internet. Simplesmente tendo acesso à rede, é possível acessar ao material
de uma variedade muito grande de universidades, entre
as quais, as mais renomadas mundialmente.
REA, todavia, não é uma ferramenta cotidiana para
os docentes. Nos países em via de desenvolvimento, o
acesso limitado a computadores e à Internet precisa
ser considerado, mas o maior obstáculo para o uso dos
REA é o escasso conhecimento dos recursos disponíveis
(D’ANTONI, 2009).
Tendo conhecimento sobre a possibilidade de distribuir uma memória executável, bem como dos recursos
educacionais abertos disponíveis, foi considerado, como
um requisito para o desenvolvimento do curso proposto, combinar REA e a memória do tipo USB executável.
Dessa forma, não somente se ofereceria um curso sobre
o uso de um SGA na educação superior, mas também
se introduziria o emprego dos REA, com a esperança de
que o curso pudesse ilustrar as vantagens de utilizar tais
recursos nessa instância educacional.
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Desenvolvimento do LUME
O método de educação mediado com a ajuda de
uma memória tipo USB (LUME) foi utilizado pela primeira vez quando a Universidade de Borås (UB), Suécia,
solicitou a realização de um curso destinado aos docentes de Engenharia da América Latina, sobre o Sistema de
Gestão para a Aprendizagem (SGA), com sua sigla em
inglês LMS (Learning Management Systems). O desenvolvimento do curso ficou vinculado ao Projeto Universidade, Sociedade e Inovação: melhora da pertinência da
educação das Engenharias Latino-americanas (USO+i),
financiado pela União Europeia, por meio do Programa
UE ALFA III.
Os primeiros cursos foram realizados em Cuba,
precisamente em março de 2010, para docentes do Instituto Politécnico José Antonio Echevarría, da Faculdade de Engenharia Elétrica (Havana) e em Guatemala,
em maio de 2010, no Centro Universitário de Ocidente
Universidade de San Carlos - CUNOC-USAC (Quetzaltenango). Mais tarde, de forma extraordinária, por solicitação de duas outras instituições integradas ao projeto,
o curso foi ministrado na Universidade Ricardo Palma
- URP (Lima - Peru), em novembro de 2010, e também
na Universidade de San Carlos, sede central Guatemala
City (USAC), em 2011.
Cabe ressaltar que, por motivos administrativos do
projeto, a Universidade de Borås (UB) não pôde obter financiamento do projeto USO+i para os dois últimos cursos. Em contrapartida, financiou ambos os cursos dentro
do marco do projeto e como um gesto solidário com essas instituições.
Todavia, a iniciativa não cessou com essas quatro
iniciativas e, em dezembro de 2012, o mesmo curso foi
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realizado no Brasil, especificamente no Centro Universitário Barriga Verde - Unibave, de Orleans - Santa Catarina. Seu desenvolvimento é apresentado em outro capítulo dessa obra, incorporando na descrição parte dos
avanços observados após sua realização.

Figura 2 - Participantes da formação LUME em Cuba,
Guatemala, Peru e Brasil

Quando se iniciou o planejamento do curso, surgiram perguntas transcendentais: Como planejar uma formação para a melhoria da qualidade da educação com o
emprego da Internet, sem ter acesso a ela? Como trabalhar eficientemente com acesso limitado a computadores, quando cada participante necessita de um computador? Outro objetivo era que os participantes pudessem
ser pioneiros, ministrando a seus colegas o referido curso, promovendo, dessa forma, o uso das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC), motivos pelos quais
os métodos pedagógicos deveriam ser relevantes para
chamar a atenção dos participantes para o emprego de
REA na educação superior.
Essas questões e outras reflexões levaram à decisão de utilizar REA e reunir todo o material e software
do curso em uma memória USB de 4 Gb, compactando
nela os programas e materiais do curso. Essa memória
foi distribuída a cada participante, na execução da proposta formativa.
Como a Internet disponibiliza uma grande quantidade de material de livre acesso, essa possibilidade foi
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utilizada na hora de selecionar os programas e vídeos,
que foram armazenados na memória. Na sequência são
descritos os programas de distribuição livre, armazenados na memória USB, utilizados no programa de formação nos países contemplados:
−− Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment) (http://moodle.org) é um SGA
de acesso livre, que se emprega globalmente em
muitas instituições.
−− Sumatra PDF (http://blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf/free-pdf-reader.html) é um
programa que permite ler documentos em Formato de Documento Portátil (PDF).
−− VLC mediaplayer (http://www.videolan.org/
vlc/) – programa que permite reproduzir vídeos.
−− LyX (http://www.lyx.org/) – programa que facilita escrever fórmulas matemáticas em formato
Hypertext Markup Language (HTML). As páginas
que lemos em qualquer navegador Web foram
desenvolvidas nesse formato.
−− HotPotatoes 6 (http://hotpot.uvic.ca/) – programa que facilita fazer questionários, jogos, exames, etc, e que depois podem ser importados facilmente ao SGA Moodle.
−− AbiWord (http://www.abisource.com/) – programa que permite ler e editar documentos em formato doc, docx. Esses documentos normalmente
são gerados com o programa Word do pacote
Office da Microsoft.
−− MoWeS II (http://www.chsoftware.net/en/mowes/mowesportable/mowes.htm) – esse progra194

ma possibilita executar, de uma memória USB,
o servidor Apache, a base de dados MySQL e o
script de idioma PHP. Esses componentes são necessários para executar o SGA Moodle, a partir
da memória de USB.
−− Portable Open Office (http://portableapps.com/
apps/office/openoffice_portable) é um pacote de
programas que permite editar textos, fazer apresentações ou folhas de cálculo. Poderíamos dizer
que o funcionamento desse pacote é similar ao
Office de Microsoft, mas com a particularidade
de que se distribui livremente.
Na memória USB também foram incorporados
mais de 50 vídeos educacionais descarregados do YouTube (http://www.youtube.com/) em língua espanhola.
A todos os autores dos vídeos foi solicitada a permissão
para a descarga e sua incorporação na memória.
Como as universidades nas quais o curso foi aplicado dispunham de uma distribuição do sistema operativo Windows, foram selecionados somente programas
executáveis por meio desse pacote. Dessa forma, não foi
incluído qualquer programa operativo na memória USB.
Concepção pedagógica empregada
O curso foi planejado para que a aprendizagem fosse baseada em problemas (ABP), em inglês Problem Based
Learning (PBL). Esse método permite que o estudante
seja responsável por sua própria aprendizagem, quando a ele se proporciona uma tarefa bem definida, que
é desenvolvida cooperativamente (MORALES; LANDA,
2004). É nesse processo de resolver a tarefa que o estudante aprende.
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Com todo material armazenado na memória USB,
aos participantes foi passada a tarefa de escolher uma
das disciplinas ministradas durante o ano letivo, adaptando-a para que fosse desenvolvida com o SGA Moodle, tendo em conta a flexibilidade para que, em um futuro próximo, a mesma pudesse ser aplicada a distância.
Nesse processo, os participantes deveriam planejar o uso
das diferentes ferramentas do Moodle, como documentos compartilhados, anúncios, foros de gestão de tarefas,
etc.
Graças ao método LUME, cada participante pôde
trabalhar de acordo com suas especificidades, sendo viabilizado o desenvolvimento das atividades em qualquer
lugar em que se tivesse acesso ao computador, mesmo
que em parte não à Internet. Ao salvar as atividades realizadas em cada encontro de formação na memória USB,
cada pessoa envolvida se apropriava das condições que
dariam continuidade ao seu trabalho em qualquer outro
computador disponível.
Forma de aplicação do curso
O curso foi aplicado em duas etapas, exceto no
Brasil. Uma de introdução presencial de duas semanas e
uma segunda de três meses, desenvolvida a distância. O
curso foi registrado na Universidade de Borås, com equivalência de 15 créditos ECTS ou dez semanas de estudo
em tempo completo.
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Figura 3 - Entrega de certificados pela Reitora da UB - Lena
Nordholm - aos participantes de ISPJAE, durante sua visita a
Cuba, em junho de 2010

Nas ocasiões em que o curso foi aplicado, tanto o
software como as tarefas e os materiais foram idênticos.
Depois do curso finalizado, foi dada a liberdade aos praticantes para copiar o conteúdo da memória, com a finalidade de utilização em novos cursos ministrados por
eles aos demais docentes das universidades.
Pesquisa realizada e método de avaliação do curso
Em ISPJAE (Cuba), CUNOC-USAC (Guatemala) e
URP (Peru) foram coletados dados ao final das duas semanas de introdução, por meio de um questionário anônimo, preenchido pelos participantes e que integrou o
processo avaliativo do curso. A equipe de Cuba, especificamente, respondeu a um questionário sobre o emprego
de SGA e outro sobre o emprego de SGA e de REA.
Entre os resultados da pesquisa podem ser destacados dados que ilustram as experiências do emprego
de um SGA no ensino antes do curso e as expectativas
de aumentar seu uso no futuro. Esse dados integram o
Quadro 1 e o Quadro 2:
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Utilizei

A. Carregar e
compartilhar material

B. Fórums e chats

C. Pesquisas e
questionários

D. Compilação e revisão
dos exercícios

E. Avaliação dos
estudantes

Sim

Não

Cuba (N=15)

3

12

Guatemala (N=21)

10

Peru (N=11 )

10

Cuba
Guatemala
Peru (N=11)

3
6
1

11
1
12
15
10

Cuba

1

14

Guatemala

5

16

Peru (N=11)

1

10

Cuba

0

15

Guatemala
Peru (N=11 )

5
0

16
11

Cuba

0

15

Guatemala
Peru (N=11 )

2
0

19
11

Quadro 1 - Experiências de um Sistema de Gestão para a
Aprendizagem (SGA)

Como podemos observar no Quadro 1, parte dos
participantes da Guatemala e do Peru tinha alguma experiência sobre o emprego das ferramentas que compõem um SGA. Essas respostas foram discutidas com as
equipes, as quais concluíram que suas experiências prévias eram muito limitadas.
Na equipe do Peru, 10 dos 11 participantes haviam
utilizado um SGA Moodle para distribuir documentos,
mas não outras ferramentas do SGA. Considerando esse
uso limitado, foram realizadas mudanças na estrutura
do curso ministrado aos docentes dessa instituição.
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A pergunta feita aos participantes, ao finalizar a
primeira etapa do curso, questionava se eles estavam
preparados para utilizar um SGA em seu trabalho. No
Quadro 2, pode ser observado que tanto os cubanos
como os peruanos foram mais positivos, sendo que os
guatemaltecos foram os mais relutantes na integração de
um SGA em seus trabalhos. Ainda assim, observa-se que
a grande maioria adotou uma postura positiva em relação a essa adoção.
A resposta à referida questão era apresentada em
um dos itens de uma escala de 1 a 5, sendo que: 1 significava estar totalmente de acordo e 5 não estar de acordo
com nenhum dos pontos.
Declaração

3

Cuba (N=15)

Guatemala
(N=21)
Peru (N=11 )

Sinto-me
preparado
para utilizar
um SGA
em meu
trabalho

1

2

8

7

7

10

8

3

3

4

2

2

5

Quadro 2 - Nível de preparação para utilizar um (SGA) depois da
primeira etapa do curso

Observações e resultados
Os resultados das avaliações do curso, os questionários e as discussões indicaram claramente um alto nível de apreciação dos participantes. A maioria deles demonstrou interesse em utilizar, em um futuro próximo,
muitas das ferramentas que compõem um SGA, expressando o desejo de integrar REA nas disciplinas ou cursos, assim como o de que seu material estivesse à dispo199

sição como REA (GARROTE; PETTERSSON; CHRISTIE,
2011).
As vantagens com o LUME ficaram evidentes durante o curso, sobretudo a flexibilidade que obtiveram
os participantes em função de adaptar as ferramentas
TIC de acordo com as necessidades de cada curso ou
disciplina. Também foi evidente que eles não estavam
conscientes da abundância de recursos disponíveis para
a educação como os REA, tampouco haviam pensado
anteriormente sobre a possibilidade de combinar uma
memória de USB com REA.
Como iniciar o emprego do Método LUME e sua
divulgação
Para iniciar o emprego do LUME basta uma ideia
sobre uma disciplina ou curso que se deseja distribuir
livremente, bem como um computador com acesso à Internet. Quando se inicia o processo de busca dos recursos para seu desenvolvimento é que será possível observar a ampla variedade de material de grande qualidade
disponível na Internet.
Para dar a partida, os materiais podem ser armazenados em uma pasta do computador ou basta simplesmente documentar os enlaces da Internet em que são
encontrados. Existem versões gratuitas de muitos programas, que podem ser descarregadas, programas de
reprodução de multimídia, processadores de texto, etc.
Diante das possibilidades, é necessário decidir que
sistema operativo será utilizado para executar a memória e se é necessário que o sistema operativo seja distribuído com a memória separadamente. Uma vez decididos todos esses pormenores, armazenam-se nela todos
os materiais e cria-se a disciplina ou curso em SGA, que
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é executável a partir da memória que é distribuída entre
os participantes.
Algo de que os docentes reclamam, e que persiste
em grande parte das universidades, é que muitos de seus
estudantes não dispõem dos conhecimentos necessários
para iniciar os estudos superiores, demonstrando uma
brecha, em termos de informações, entre as disciplinas
aplicadas no ensino superior e as aplicadas no ensino
médio. Uma forma de melhorar o quadro é a distribuição livre de cursos. Esses cursos poderiam ser aproveitados pelos estudantes para uma preparação em etapa
preliminar ao ingresso no ensino superior, bem como
por pessoas interessadas em aprofundar ou acessar novos conhecimentos.
Se os cursos criados combinarem a possibilidade de
empregar REA, adaptando-os para serem distribuídos
com a ajuda de uma memória USB, também se obterá
um recurso utilizável no futuro e em diferentes cursos.
Quando o Método LUME foi desenvolvido, pensava-se
em não constituí-lo somente em uma forma de distribuir
cursos, mas também que seu emprego estimularia os docentes a refletir sobre sua forma de ensinar.
Um dos exemplos de boas práticas e sustentabilidade
do método LUME, obtido a partir da participação no
curso: o caso Guatemala
Seguindo as ideias motivadoras do curso sobre o
emprego de SGA, as quais incluíam intenções sobre a
possibilidade de que, ao finalizar a formação, os participantes pudessem ministrar a mesma proposta a outros
docentes das instituições nas quais atuam, bem como em
outras interessadas, registra-se o processo ocorrido na
Guatemala.
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No Centro Universitário do Ocidente da Universidade de San Carlos de Guatemala, por solicitação de
uma equipe de docentes da Faculdade de Engenharia campus central - foi desenvolvida uma proposta formativa por um dos docentes, que havia participado do curso
oferecido pela Universidade de Borås em Quetzaltenango. O curso foi aplicado graças à colaboração e interesse
das autoridades da Universidade de Borås e da expectativa de profissionais da Guatemala, que queriam ver os
avanços ser consolidados.
Na ocasião, houve participação de 15 docentes
da Faculdade de Engenharia da Universidade de San
Carlos de Guatemala e o curso foi ministrado de forma
equivalente aos que estiveram sob a responsabilidade da
Universidade de Borås. A memória USB e seu conteúdo foram replicados e distribuídos entre os participantes; a mesma metodologia foi seguida, mas o conteúdo
foi adaptado pelo professor responsável por ministrar o
curso, em função da própria experiência vivenciada anteriormente.
Quando o curso foi ministrado nessa universidade,
a mesma já dispunha de um SGA (Dokeos). Ao iniciar
o curso, foi explicado aos participantes que o funcionamento das ferramentas, que normalmente integram um
SGA, é semelhante em seu funcionamento e emprego.
Ressaltou-se também que o objetivo do curso não era
aprender o emprego de um SGA específico, mas aprender de forma abrangente seu uso na educação superior,
em combinação com diferentes métodos pedagógicos.
Além disso, foram apresentadas as vantagens de se dispor de um administrador, que possibilitaria experimentar diferentes configurações do sistema, aumentando a
compreensão e interação com o mesmo.
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Com a utilização do Moodle, pôde ser observada
a versatilidade das informações armazenadas na memória distribuída aos participantes do curso e, mesmo não
sendo a mesma plataforma, os participantes puderam
rapidamente adaptar o que foi aprendido, com o uso
do Moodle, à nova plataforma de trabalho Dokeos. Isso
agregou valor à experiência dos docentes no interior do
curso. Também foi uma grande experiência para os participantes comprovar que as ferramentas do SGA Moodle
são sumamente similares às ferramentas disponíveis no
Dokeos e, ainda que existam especificidades, o conhecimento apropriado no curso permitiu usar e adaptar a
disciplina escolhida sem grandes dificuldades.
Conclusões do Método LUME e os cursos ministrados
O método descrito oferece uma grande flexibilidade. Um estudante pode conectar uma memória USB a
qualquer computador, em qualquer momento e em qualquer lugar e, na sequência, iniciar seus estudos e trabalhar com tarefas especialmente projetadas. Todo trabalho realizado pode também ser salvo na memória USB,
depois de cada sessão, dando possibilidade para um
prosseguimento em outro computador, como se estivesse usando a mesma máquina empregada anteriormente.
Conceitualmente, o termo ‘Live’, presente em LiveUSB, geralmente se refere aos dispositivos de memória que contêm um Sistema Operativo (SO), executado
a partir da memória independente do SO, que existe
instalado no computador. Quando se fala de um curso
completamente distribuído, a partir de uma memória
USB, sugere-se que o termo LUME seja utilizado, inclusive quando não é incluído um SO na memória USB (ou
é distribuído de outra forma). O importante é que todos
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os programas que são necessários para acessar o material de um curso ou disciplina possam ser executados a
partir da memória, sem que exista a necessidade de instalação no computador.
O termo LiveUSB Mediated Education (LUME) representa, portanto, a forma de distribuir um curso completo ou uma disciplina. A ideia do método é que todo
material e software utilizados no desenvolvimento estejam armazenados em uma memória USB, podendo ser
executados dessa mesma memória.
O método LUME oferece grande flexibilidade e
pode ser utilizado como apoio à educação tradicional,
mas o mais importante é que disponibilizará uma ferramenta indicada para utilizar os REA e, em decorrência, pode melhorar significativamente a disponibilidade
da educação em âmbito global. Dessa forma, quando o
LUME é utilizado em combinação com REA, é dado um
passo adiante para que a educação seja universalizada
em um futuro próximo.
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Na encruzilhada de uma conjuntura global de crise, a
educação busca reinventar seu caminho. Se permanecer centrada
no ensino linear, mantendo a prática pedagógica nos cativeiros
disciplinares, não responderá às necessidades da realidade, que já
não são de exclusiva alçada econômica, mas atingem todas as
esferas da vida.
A obra ‘Criatividade e Inovação no Ensino Superior:
experiências latino-americanas e europeias em foco’ pretende ser
um alerta para o ‘despertar da consciência’ sobre a necessidade de
rever as práticas educacionais, que se mantêm alijadas da
realidade. Vinculados a instituições latino-americanas e
europeias, seus autores procuram elucidar percepções teóricas e
vivências de ensino, pesquisa e extensão, que representam passos
para uma educação que tenha como ponto de partida a vida e a ela
se volte, com soluções projetadas nas ou a partir das instituições
universitárias.
Ao acessar as produções desses gestores, docentes e
pesquisadores, o leitor terá a impressão de estar situado na
travessia de uma ponte, cuja cabeceira ainda está um tanto
encoberta pela neblina de um novo amanhecer, não permitindo,
ainda, descortinar os resultados de um processo educacional que
não subestima suas raízes, mas pretende contribuir para construir
o mundo desejado - o mundo para todos. Em sua elaboração, o
envolvimento de 17 instituições de educação superior e de 25
autores, em uma mesma obra, mostra que é possível atuar
solidariamente para despertar uma nova consciência, reformar o
pensamento e a instituição.
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