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RESUMO 

 

A evolução tecnológica fomenta contínua pluralidade criativa de recursos didáticos que 

oferecem ao professor amplo aporte de conteúdos do mundo virtualizado, característicos do 

cotidiano dos estudantes. Nesse ínterim, os profissionais da educação buscam inserir no 

âmbito educacional as novas tecnologias da informação e da comunicação (TICs) a fim de 

acompanharem novos ditames de convivência social. Dessa forma, o trabalho do professor em 

sala de aula, também, é alvo de modificações significativas e requeridas nas novas 

modalidades de planejamento e gestão do ensino. Tais modificações decorrem da necessidade 

de inserção de recursos computacionais nos planos de ensino, de aula e dos instrumentos de 

avaliação. Um dos recursos didáticos eficientes para a elaboração de atividades com 

abordagem multidisciplinar são os objetos de aprendizagem, que passaram a ser de interesse 

de estudo do pesquisador, ante sua prática profissional como professor, em escolas da 

educação básica da cidade de Fortaleza. Nesse ínterim, propôs-se desenvolver o trabalho de 

pesquisa com o seguinte objetivo geral: avaliar o uso de objetos de aprendizagem no ensino 

de conteúdos multidisciplinares, por meio da percepção de professores e alunos de sétima 

série do ensino fundamental I, em duas escolas da rede municipal de Fortaleza. Os objetivos 

específicos foram: elaborar objetos de aprendizagem com os temas adequados aos conteúdos 

do sétimo ano do ensino fundamental; realizar atividades didáticas com e sem o uso dos 

objetos de aprendizagem elaborados; analisar atividades didáticas com e sem o uso dos OAS e 

estudar comparativamente os efeitos do uso dos OAS no ensino de conteúdos 

multidisciplinares do sétimo ano do ensino fundamental. A pesquisa teve abordagem 

quantitativa e qualitativa, sendo de natureza exploratória, tendo sido realizada em duas 

escolas da rede municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Fortaleza, abordando um total 

de 123 alunos do sétimo ano do ensino fundamental e 3 professoras dos mesmos anos. Foram 

aplicados dois instrumentos de pesquisa e realizadas observações em sala de aula, quando do 

uso de objetos educacionais como recurso didático. O resultado da pesquisa mostrou que, 

quando a relação entre professor, aluno e objetos instrucionais é bem estabelecida, com a 

participação e interação de todos, os resultados do aprendizado são muito mais satisfatórios, 

pois variáveis tais como interesse pelo aprendizado, satisfação em aprender e motivação, 

dentre outras, se mostram como de relevante importância para os alunos. 

Palavras-chave: Objetos de Aprendizagem. Tecnologia de Informação e Comunicação. 

Avaliação Educacional. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The technological evolution has fueled continuous plurality creative teaching resources that 

provide the teacher ample supply of content virtualized world, characteristic of the daily lives 

of students. Meanwhile, education professionals seeking to enter the educational context the 

new technologies of information and communication technologies (ICTs) in order to follow 

new dictates of social coexistence. Thus, the work of the teacher in the classroom, has also 

undergone significant changes and the required new approaches to planning and management 

of education. These changes stem from the need for insertion of computing resources in the 

syllabus, lesson plans and assessment tools. A didactic resources for efficient development of 

activities and team approach are the learning objects, which are now of interest to study the 

researcher, before his professional practice as a teacher in basic education schools in the city 

of Fortaleza. Meanwhile, it was proposed to develop the research work with the following 

general objective: to evaluate the use of learning objects in teaching multidisciplinary content, 

through the perception of teachers and students in the seventh grade of elementary school, two 

schools the municipal Fortaleza. The specific objectives were: to develop learning objects 

with themes appropriate to the content of the seventh year of primary school; conduct 

educational activities with and without the use of learning objects designed; Analyze 

educational activities with and without the use of the Learning Objects (Los) and the 

comparative study effects of the use of the OAS in multidisciplinary teaching content of the 

seventh year of elementary school. The research was quantitative and qualitative approach, 

being exploratory in nature and was conducted in two schools in the municipal schools of the 

City of Fortaleza covering a total of 123 students in the seventh year of primary school and 3 

teachers of the same year. Two instruments were applied research and observations carried 

out in the classroom, when the use of learning objects as a teaching resource. The survey 

results showed that when the relationship between teacher, student and instructional objects is 

well built, with the participation and interaction of all learning outcomes are much more 

satisfactory, because variables such as interest in learning, satisfaction and motivation in 

learning among others, is to show how relevant importance to students. 

 

Keywords: Learning Objects. Information Technology and Communication. Educational 

Evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em razão do rápido desenvolvimento das tecnologias de rede, avanços da 

indústria de processadores, barateamento dos custos do hardware, disseminação de softwares 

do tipo freeware
1
 e pressão que o comércio e a indústria exercem sobre a sociedade, os 

tradicionais métodos de aprendizagem em salas de aula convencionais estão paulatinamente 

tendendo à substituição por ensinamentos mais ideográficos. 

Usar a Internet para objetivos educacionais é trocar o estatismo da escrita 

convencional, composta de alfabetos providos de símbolos fixos, que se sucedem na formação 

de palavras, no máximo com um comportamento linear, pelo dinamismo dos processos de 

ensino aprendizagem digital. 

A evolução tecnológica fomenta contínua pluralidade criativa de recursos 

didáticos que oferecem ao professor amplo aporte de conteúdos do mundo virtualizado, 

característicos do cotidiano dos estudantes. 

Em dias atuais, é impossível excluir a escola das conquistas geradas pela 

informática, dentre as quais se destacam as ferramentas digitais aplicadas ao ensino e 

aprendizagem. (SAMPAIO; ALMEIDA, 2010, p. 74). 

Com efeito, os profissionais da educação buscam inserir no âmbito educacional as 

novas tecnologias da informação e da comunicação (TICs) a fim de acompanharem os novos 

ditames de convivência social.  

Dessa forma, o trabalho do professor em sala de aula é objeto de modificações 

significativas e requeridas nas novas modalidades de planejamento e gestão do ensino. Tais 

modificações decorrem da necessidade de inserção de recursos computacionais nos planos de 

ensino e de aula e dos instrumentos de avaliação. 

Por causa dessa versatilidade e pelo fato de poderem ser constituídos de forma 

simples, já nascem flexíveis, tendo baixo custo de elaboração, na maioria das vezes, e de fácil 

manutenção, numa forma geral. 

                                           
1 

Software gratuito ou freeware é qualquer programa de computador cuja utilização não implica o pagamento de 

licenças de uso ou royalties. É importante não confundir o free de freeware com o free de free software, pois, 

no primeiro uso,  o significado é de gratuito e, no segundo, é  livre. Um programa licenciado como freeware 

não é necessariamente um software livre, pode não ter código aberto e pode acompanhar licenças restritivas, 

limitando o uso comercial, a redistribuição não autorizada, a modificação não autorizada ou outros tipos de 

restrições. O freeware diferencia-se do shareware, no qual o usuário deve pagar para acessar a funcionalidade 

completa ou tem um tempo limitado de uso gratuito. 

_____________________ 
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Apesar de não haver um limite definido do tamanho de um objeto de 

aprendizagem, existe uma convergência de ideias entre os pesquisadores: todos os objetos 

devem ter um propósito educacional claro e bem definido e hão de propiciar mecanismos de 

reflexão em professores e alunos. 

Alguns pesquisadores indicam diversos fatores que favorecem o uso de Objetos de 

Aprendizagem na área educacional. Dentre esses fatores citam: flexibilidade, facilidade de 

atualização de versões, customização e por ultimo, a interoperabilidade (SANTOS, 2011). 

Em trabalho de pesquisa realizado por Sampaio e Almeida (2010, p. 73), os 

resultados encontrados destacam os objetos de aprendizagem como um instrumento mediador 

do processo de ensino – aprendizagem, ou seja, uma ferramenta que estimula as 

potencialidades e pode modificar as formas de ensinar e aprender, possibilitando e desafiando 

a aprendizagem pela forma dinâmica e lúdica que demonstra o conhecimento. 

Desse modo, a escola, para não ficar alheia às demandas do seu tempo, tem que 

ajustar seus programas escolares e preparar os professores para compreender e dominar 

adequadamente as novas ferramentas tecnológicas para o planejamento e a melhoria dos 

processos educativos.  

É de fundamental importância uma formação técnica e didática para os docentes a 

respeito do uso, vantagens e avaliação crítica das ferramentas digitais no processo de ensino - 

aprendizagem. Vale lembrar que a utilização consciente e inteligente desses recursos pela 

escola depende, também, da formulação de políticas públicas para a formação inicial e 

continuada de professores. (SAMPAIO; ALMEIDA, 2010, p. 74). 

Haetinger et al., apud Sampaio e Almeida (2010), destacam que  

 

[...] apesar dos discursos governamentais inquietantes e das iniciativas 

mobilizadoras sobre o uso dos recursos tecnológicos na educação, ainda hoje há uma 

carência de formação profissional e continuada dos professores do ensino básico no 

que diz respeito ao uso pedagógico das ferramentas digitais.  

Ademais, a experiência permite acrescentar que, na realidade investigada, os 

professores não exploram ou avaliam os meios e recursos informatizados porque não 

têm acesso nem são preparados para utilizar os materiais digitais didático-

pedagógicos na sala de aula.  

É bem verdade que há uma frenética movimentação pelo uso das tecnologias da 

informação e comunicação nos processos de ensino, mas em si mesmo os recursos 

digitais nada podem fazer para garantir a qualidade de suas aplicações. É necessário 

um saber-fazer ousado, criativo e fundamentado em concepções teóricas que 

enfatiza a dissociabilidade, mas não a equivalência entre ensino e aprendizagem. O 

ensinar exige escolha e organização e nem sempre produz aprendizagem. A 

aprendizagem também pode decorrer sem os processos de ensino. 

 

Essa reflexão leva a pensar no trabalho pedagógico em sala de aula, no quanto é 

necessário que o professor se aproprie das ferramentas do seu tempo para poder usá-las a 
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favor daquilo que ele sabe fazer: viabilizar os processos reais de aprendizagem, outrossim, 

estimular as possibilidades que se colocam como potencial transformador (SAMPAIO; 

ALMEIDA, 2010). 

 

1.1 Envolvimento com o tema 

 

O envolvimento com o tema aconteceu quando se trabalhou por certo período 

como coordenador de Informática Educativa de escolas privadas na cidade de Fortaleza, 

Estado do Ceará, Brasil, e se compartilhou com os professores a necessidade que tinham em 

usar ferramentas computacionais que ajudassem na disseminação de conhecimentos em 

diversas áreas do aprendizado humano, especialmente naquelas em que fosse mais difícil o 

aprendizado mais convencional, por exemplo, usando quadro branco e pincel. 

 

1.2 Justificativa e delimitação do tema 

 

Assim, considera-se de grande importância a pesquisa em foco, porque poderá 

oferecer alguma luz no uso dos objetos de aprendizagem, ajudando a verificar, através do 

estudo de algumas variáveis, o grau de receptividade dessas novas tecnologias, por parte dos 

alunos e professores de escolas públicas, no que concerne à multidisciplinaridade. 

O desejo pela execução de um trabalho dessa natureza adveio de experiência 

profissional na coordenação de Informática Educacional em escolas da iniciativa privada, no 

município de Fortaleza (CE), no período de 1995 até 2000. 

Afora isso, sempre se teve um interesse muito grande em tentar desconstruir uma 

expressiva dificuldade encontrada à época, que era o distanciamento entre o Laboratório de 

Informática Educacional e o restante do corpo da escola. Esse contato com alunos e 

professores incentivou-nos a trabalhar na direção de confecção de alguns OAs, embora de 

maneira artesanal e sem muita estrutura de apoio. 

Por isso, diz-se agora que, o propósito principal dessa pesquisa não é a observação 

da qualidade de desenho dos OAs utilizados, mas principalmente, a verificação do grau de 

contentamento e de interesse dos alunos na utilização dos respectivos instrumentos. 

Longe de nós também a intenção de considerar o tema como esgotado, devendo 

ser, portanto, este trabalho, somente uma fonte de referência pelo seu ineditismo: pela 
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primeira vez, aplicou-se um teste dessa natureza em escolas da rede municipal de ensino da 

cidade de Fortaleza. 

 

1.3 Cenário 

 

Laboratório equipado, professores que não o usavam, alunos o usavam mal. Em 

virtude das dificuldades propostas acima, surgiu então o problema da pesquisa. 

 

1.4 O Problema 

 

Qual a influência do uso de objetos de aprendizagem no ensino de assuntos 

multidisciplinares, na percepção de alunos e professores da sétima série do ensino 

fundamental? 

 

1.5 Objetivos e questões da pesquisa 

 

1.5.1 Objetivo geral 

 

 Avaliar o uso de objetos de aprendizagem no ensino de conteúdos 

multidisciplinares, por meio da percepção de professores e alunos de sétima série do ensino 

fundamental I, em duas escolas da rede municipal de Fortaleza.  

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Elaborar objetos de aprendizagem com os temas adequados aos conteúdos do 

sétimo ano do ensino fundamental. 

 Realizar atividades didáticas com e sem o uso dos objetos de aprendizagem 

elaborados. 

 Analisar atividades didáticas com e sem o uso dos OAS. 

 Estudar comparativamente os efeitos do uso dos OAS no ensino de conteúdos 

multidisciplinares do sétimo ano do ensino fundamental. 
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1.6 Estrutura do trabalho dissertativo 

 

Esse trabalho está escrito na sequência descrita: 

Na parte introdutória, abordaram-se os motivos que conduziram à sua consecução, 

os principais argumentos incentivadores do processo de pesquisa, o problema que se 

vivenciou como profissional no ambiente da iniciativa privada e os objetivos geral e 

específicos, que o levaram a se proceder a novos estudos dentro de escolas públicas do 

Município de Fortaleza. 

Em seguida vem o capítulo segundo, onde foram elencados ao longo do 

referencial teórico a ser seguido, os conceitos de Ideografia Dinâmica, o que são as TICs e 

sua história, bem como a história e o conceito dos Objetos de Aprendizagem (OAs) e um 

pouco sobre os Repositórios de Objetos de Aprendizagem. 

No capítulo terceiro, tem-se um pouco do pensamento dos teóricos estudados 

como Scriven, Rogers e David Wiley. 

No quarto capítulo, serão descritos a metodologia do trabalho com os seguintes 

pontos de estudo: método de abordagem, de procedimentos, técnicas de avaliação, tanto as de 

aspecto quantitativo quanto as qualitativas, delimitação do universo de pesquisa e o tipo de 

amostragem. 

No quinto capítulo, colocar-se-á à disposição do leitor toda a parte de Estatística 

Descritiva obtida com o emprego do uso de software estatístico específico, após a aplicação 

dos respectivos instrumentos de avaliação, tanto os de aspecto quantitativo quanto os 

qualitativos, pontos positivos e a serem desenvolvidos por parte dos alunos e professores. 

O sexto capítulo traz os indicadores de estatística inferencial, com comentários e 

gráficos obtidos das tabelas processadas em software específico. 

No sétimo, que é o último, são observadas as conclusões e considerações finais, 

apontando para trabalhos futuros que possam vir a serem implementados num devir próximo, 

bem como comentários sobre as tecnologias a serem incorporados, possivelmente a este 

estudo. 

Na parte final, vêm os elementos pós-textuais, como referências bibliográficas, 

apêndices e anexos. 
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2 CONVIVÊNCIA COM OS NOVOS PARADIGMAS DA EDUCAÇÃO IDEOGRÁFICA 

 
“Uma semente atirada num solo tão fértil não pode morrer. É sempre uma nova esperança que a 

gente alimenta de sobreviver.” - Amor à natureza. (Paulinho da Viola). 

 

2.1 Introdução 

 

A informática não pediu permissão para entrar na vida dos cidadãos. Por mais que 

essa frase possa parecer impactante, é incontestável a força com que as novas tecnologias, 

dentre as quais se podem destacar os notebooks, os tablets, e as mídias sociais, funcionam 

como elementos altamente importantes e influenciadores na vida das sociedades atuais.  

Pode-se constatar a relevante mudança proveniente da inserção da informática no 

meio social, haja vista a facilidade de acesso à tecnologia decorrente da queda de preços do 

hardware, bem como da intensiva presença da WEB como elemento de dispersão de saberes, 

o que causa impactos no modo de aprendizado das gerações de alunos.  

Assim, sendo a escola o principal ente de formação de pessoas, é também muito 

natural que pesquisadores educacionais, professores, agentes administrativos etc estejam cada 

vez mais preocupados com a forma mediante a qual essas novas tecnologias influenciam o 

comportamento de seus alunos na interação com essas ferramentas.  

Sendo a principal função da escola a de educar, cai-se na etimologia da palavra 

educar (do grego: ex = para fora, ducere = conduzir), inferindo-se que seria conduzir para 

fora, ou, melhor expressando, formar cidadãos. Dessa maneira, o processo educacional 

influenciado por essas novas tecnologias precisa se atualizar neste novo panorama.  

Partindo-se daí, é primordial que, na elaboração de políticas públicas 

educacionais, haja a indicação dessas tecnologias, de maneira profissional, prevendo o 

envolvimento de todo o corpo docente, discente e administrativo da escola, num processo bem 

abrangente, com vistas a se ter certeza de que as tecnologias, por mais inspiradoras que sejam, 

jamais poderão, por si só, ensejar mudanças saudáveis no corpo social. 

Na atualidade, as crianças nascem na Era “bitônica”, quer dizer, na era dos bits
2
. 

Assim, já estão perfeitamente adaptadas à Era da Informática, ou seja, acostumadas a pensar 

de maneira ideográfica. 

                                           
2 

O termo bit, que é proveniente das palavras dígito binário, ou “BInarydigiT”, significa a menor unidade de 

medida de transmissão de dados usada na computação e informática. Um bit tem um único valor, zero ou um, 

_____________________ _____________________ 
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A realidade atual mostra a todos uma interação muito forte das pessoas com as 

informações atualizadas. 

2.2 A Ideografia Dinâmica 

 

Como leciona Lévy (2004, p. 13), o conceito de ideografia dinâmica porta duplo 

caráter, pois, 

 

[…] se por um lado é um projeto de engenharia logística no âmbito das interfaces 

homem-máquina; por outro é um ser fictício, pura hipótese, espécie de máquina a 

explorar o mundo dos signos e da cognição, cuja virtude talvez possa projetar novas 

luzes sobre antigos problemas filosóficos acerca da linguagem e do pensamento. 

 

Assim, com essa realidade imposta, “Costuma-se dizer que vivemos em uma 

civilização da imagem ou do audiovisual [...]. Como reconciliar com os prazeres da 

inteligência gerações orientadas para as imagens animadas e telas interativas?” (LEVY. 2004, 

p. 13).  

Ela dá o suporte teórico para que as TICs evoluam e possam acontecer de maneira 

mais clara, ultrapassando as barreiras linguísticas mediante símbolos (ideogramas), haja vista  

 a evolução de qualidade da plataforma caractere para a gráfica (DOS PARA WINDOWS, por 

exemplo) A ideografia se baseia no fato de que um símbolo diz muito mais do que palavras.  

Parafraseando Pierre Lévy, um dos grandes recursos para o aprendizado é a 

escrita, que, desde seu princípio foi montada sobre um suporte estático. Isso leva a crer num 

aspecto fixo, tanto por parte das ideografias quanto pelo ponto de vista dos símbolos dos 

alfabetos; símbolos que se repetem de maneira linear, ou pelo menos linearizável. O cinema e 

a televisão mudaram com relativo impacto essa realidade, porém não tiveram muito sucesso 

por falta de interatividade. Tudo é do modo one-way, embora produzam objetos 

bidimensionais e imagens animadas. 

A tela de um computador, entretanto, permite que se consiga implementar as três 

premissas básicas: a imagem animada, a interação e a abstração.  

Pela primeira vez na história humana, a informática está dando condições do 

aparecimento de uma escrita dinâmica, cujos caracteres não se particularizam como de 

importância por suas respectivas formas e movimentos. Não se trata somente de hipertexto ou 

                                                                                                                                    
verdadeiro ou falso, ou, neste contexto, quaisquer dois valores mutuamente exclusivos. 

Leia mais em: http://www.tecmundo.com.br/programacao/227-o-que-e-bit-.htm#ixzz2BjNImOI0. 
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multimídia interativa, que se locupletam em mobilizar e dispor em rede os antigos modos de 

representação dos saberes que se constituem até então no alfabeto e na imagem gravada. 

Esse abismo profundo que tende a aumentar entre a tempestade cultural midiática 

e a forma convencional de transmissão de conhecimentos (livros, revistas etc.) parece-nos 

impor uma nova ordem de escrita; uma escrita embalada por sons e imagens animadas 

propiciadas pelo significativo aumento do poder computacional, do barateamento do software 

e do hardware, além da participação de uma população nascida em meio ao espetáculo do 

mundo interativo e acostumada a brincar com as “novas coisas do mundo”, que são os: 

smartphones, tablets, nets e notebooks, redes sociais, dentre outras referências. 

É assim que se começa este trabalho: em meio a um conflito de gerações; dessa 

maneira, como se reconciliar, no ambiente da educação, nos dias de hoje, uma geração 

nascida na Era digital, acostumada ao movimento, à animação – ânimo – do grego: animus – 

alma, com a geração acostumada com o estatismo da lousa branca e pincel – realidade nua e 

crua da escola pública cearense? 

Pensa-se que isso só esta sendo possível mediante a Ideografia Dinâmica instalada 

em ambiente informatizado de altas performance e interatividade 

Ainda consoante Lévy (2004, p. 13), o conceito de ideografia dinâmica pode ser 

concebido como duplo caráter, pois, se: 

 

[…] por um lado é um projeto de engenharia logística no âmbito das interfaces 

homem-máquina; por outro é um ser fictício, pura hipótese, espécie de máquina a 

explorar o mundo dos signos e da cognição, cuja virtude talvez possa projetar novas 

luzes sobre antigos problemas filosóficos acerca da linguagem e do pensamento. 

 

Em seus escritos, o autor destaca reflexões de expressivos pensadores e cientistas: 

 
As palavras e a linguagem, escritas ou faladas, não parecem executar função alguma 

em meu pensamento. As entidades psíquicas que servem de elementos a meu 

pensamento são certos signos, ou imagens mais ou menos claras, que podem ser 

produzidas e combinadas à vontade. (EINSTEIN apud LÉVY, 2004, p. 5). 

 

O único modo de comunicar diretamente uma ideia é por meio de um ícone.  

A linguagem foi adotada pela espécie humana como meio de comunicação 

privilegiado em vista de certas limitações físicas particulares, mas certamente não é 

o modo de comunicação ideal. 

A linguagem é limitada; não se pode fazer uso dela para agir diretamente sobre a 

realidade.  

É um riacho estreito na enorme planície da realidade, [...] É um fluxo de pequenos 

símbolos descontínuos, quando o mundo é feito de movimento e de continuidades. 

A linguagem não pode mais que sugerir; não pode reproduzir a realidade nem     

criá-la [...[ (LÉVY, 2004, p. 5-29). 

 

Nenhuma pintura poderá jamais ser completamente descrita por palavras; muito 

menos o mundo. (LANIER apud LÉVY, 2004, p. 29). 
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Dessa forma, a ideia defendida por Lévy é a de que a animação de uma imagem 

deve ser feita com uso das novas tecnologias de informação e comunicação (TIC’s), pois o 

potencial oferecido por estas é grandioso e enriquecedor.  

 

2.3 As Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) 

2.3.1 Considerações iniciais 

 

As TICs são tecnologias que propiciam a disseminação da informação e 

comunicação necessárias para seus respectivos processamentos pelo uso de dispositivos 

eletrônicos e de softwares, para converter, armazenar, proteger, processar, transmitir e 

recuperar informações, de forma ampla e contínua.  

Para isso, precisam ter uma segura infraestrutura de rede de alta velocidade, a fim 

de que possam fluir, com rapidez, informações mais elaboradas, como vídeos, arquivos 

vetoriais, dentre outras aplicações. 

Assim, dessa maneira, pode-se dizer que essas tecnologias concedem ampla 

contribuição a vários ramos da economia mundial, especialmente, na área educacional. 

Isso porque a Ciência oferece condições para que mudanças atitudinais por parte 

de empresários, professores e a sociedade, de maneira geral, aconteçam de períodos em 

períodos. 

Parafraseando ainda Levy, seguindo a linha de pensamento proposta pelo autor 

anteriormente referenciado, em vez de se defender o impresso clássico, por que não animar 

uma imagem aproveitando-se das novas TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO (TIC)? 

Por que não formular uma nova escrita em fase com o novo pensamento ecológico 

propiciado pela era audiovisual? Isso pelo menos em assuntos multidisciplinares, na área 

educacional? 

A ideia é pegar o OA e usá-lo como mídia que reúna saberes multidisciplinares 

para a explicação de um determinado fenômeno da natureza. 

Tais mecanismos permitem que se trabalhe, no âmbito do ensino e da 

aprendizagem, a elaboração de outros esquemas de representação do conhecimento mediante 

a Ideografia Dinâmica ampliando cada vez mais o emprego e interação do computador no 

contexto da sala de aula.  
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A possibilidade de interação dos computadores começou a se expandir no 

aumento da diversidade de ofertas de internet banda larga comercializada no mercado atual e, 

como já dito anteriormente, pelo barateamento do hardware e em razão da facilidade na 

aprendizagem dos softwares. 

Em decorrência desses aspectos, note-se uma preocupação muito grande na 

geração e implementação de políticas públicas, em relação ao uso dessas novas tecnologias, 

pois parece existir uma relação entre a aplicação dessas políticas com a melhoria da qualidade 

do ensino, porém, por ainda não haver estudos estatísticos apropriados, impossível é dizer-se 

que essa associação seja linear e progressiva. 

Os dirigentes educacionais propagam a noção de que tanto alunos como 

professores devam ser alfabetizados no âmbito digital, para que haja melhoria na qualidade da 

aprendizagem, entretanto não há dados comprobatórios de correlação linear positiva entre as 

variáveis grau de alfabetização digital e melhoria do aprendizado.  

Essas políticas públicas, entretanto, terão que vir acompanhadas também com 

formas de incentivo aos professores em vistas à consecução de um método abrangente e 

direcionado, a fim de que os estudantes aprendam a utilizar o computador como ferramenta 

pedagógica-meio e não como objetivo-fim e principal na nova cadeia de ensino formal da 

escola. 

2.3.2 Algumas considerações sobre dificuldades com o uso das TICs  

 

O Uso das TICs no Mundo já é algo inquestionável. Países como os EUA, o 

Canadá – e muito outros – possuem uma grande experiência no uso dessas novas tecnologias. 

No Brasil, contudo, as dificuldades ainda são grandes, constituindo-se num 

enorme desafio; porém, nos últimos anos, o Governo brasileiro investiu grandemente sob o 

prisma financeiro, em programas específicos, para que haja um incremento no uso dessas 

ferramentas como auxílio aos professores, coordenadores e diretores de escolas. 

Apesar de todos os esforços, no entanto não se tem ainda uma boa visão dos 

resultados obtidos na ponta da cadeia de desenvolvimento dos processos educativos. 

As políticas públicas executadas pelos entes governamentais ainda não trouxeram 

resultados que venham a indicar uma melhoria sensível das habilidades de compreensão dos 

conhecimentos contidos nas ementas das disciplinas, ou no aumento da inclusão digital de 

alunos, professores, coordenadores ou diretores de escolas. 
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2.4 O que são os Objetos de Aprendizagem (OAs) 

 

Pelo menos três definições podem ser citadas: 

Um objeto de aprendizagem caracteriza-se por ser uma entidade de material 

educacional reutilizável, o qual é definido como qualquer entidade digital ou física (não 

digital) que possa ser usada para a aprendizagem, educação ou treinamento (GOMES, 2005). 

Dentre as definições de objetos de aprendizagem a mais destacada na literatura 

especializada é a proposta por Wiley (2013, p4. ): “Qualquer entidade digital, ou não-digital, 

que pode ser usada, reusada ou referenciada durante um processo de ensino com suporte 

tecnológico.” 

Outra abordagem é de que não existe um consenso entre os autores quanto à 

definição de objetos de aprendizagem, existindo na literatura muitos outros termos utilizados 

como sinônimos, tais como: objetos instrucionais, objetos espertos, objetos de mídia, objetos 

educacionais, objetos inteligentes (WILEY, 2012). 

 

2.4.1 Um breve histórico 

 

O uso de objetos de aprendizagem, pelo que se tem conhecimento, começou a ser 

feito por volta de 1992, quando Wayne Hodgins trabalhava com blocos LEGO
3
, tentando 

construir uma estratégia de aprendizado de natureza lógica mais convincente. Assim, 

começou a fazer uma associação entre os blocos de conteúdo e os objetos de aprendizagem. 

A partir de 1994, W. Hodgins começou a liderar um grupo de trabalho para o 

estudo de Learning Architectures, API´s e Learning Objects. Começou então a existir uma 

grande confusão no que concerne a um grande excesso de material disponível na web, sem 

qualidade e com um conceito desses objetos ainda não bem definido. 

Dentre esses grupos isolados pode-se destacar o Grupo de Metadados de Objetos 

de Aprendizagem (Learning Object Metadado Group), o Instituto Nacional de Ciência e 

Tecnologia (National Institute of Science and Tecnology), além da CEdMA (Computer 

Educational Management Association), que envidaram esforços em vista ao estudo dos 

objetos de aprendizagem, tratando sobre a criação de módulos, seus respectivos locais de 

                                           
3
  O LEGO é um brinquedo produzido pelo LEGO Group, cujo conceito original se baseia em um 

sistema patenteado de peças de plástico que se encaixam, permitindo inúmeras combinações. É fabricado desde 

meados da década de 1950, popularizando-se em todo o mundo desde então (HISTÓRIA..., 2013).  

_____________________ 
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armazenamento, bem como alguns elementos de marcação que, posteriormente, evoluíram 

para os metadados
4
, nos dias atuais. 

Uma das principais características 
i
de tais objetos é a reusabilidade

5
. Ora, entende-

se que, para essa funcionalidade acontecer, três fundamentos são essenciais: modularidade, 

interoperabilidade e possibilidade de armazenamento, ou seja, onde possam ser encontrados.. 

Entende-se por interoperabilidade
6
 a capacidade de um sistema (informatizado ou 

não) se comunicar de forma transparente (ou o mais próximo disso) com outro sistema 

(semelhante ou não).  

Para um sistema ter interoperabilidade, é muito importante que ele trabalhe 

com padrões abertos ou ontologias, seja um sistema de portal, seja um sistema educacional ou 

ainda um sistema de comércio eletrônico, ou e-commerce, hoje em dia se caminha cada vez 

mais para a criação de padrões para sistemas (MACEDO, 2012). 

 

2.4.2 Para que servem os Objetos de Aprendizagem (OAs) 

 

Para alguns especialistas, na experiência de ensino-aprendizagem, os alunos 

passam por várias fases: relacionam novas informações com as que já possuem, fazem e 

testam hipóteses, imaginam onde aplicar o que estão aprendendo, expressam-se por meio de 

várias linguagens, estudam procedimentos, aprendem a ser críticos sobre os limites de 

aplicação dos novos conhecimentos etc. A vantagem dos objetos de aprendizagem é que, 

quando bem escolhidos, podem ajudar em cada uma dessas fases. 

 “Existem objetos de aprendizagem muito bons para motivar ou contextualizar um 

novo assunto a ser tratado, outros ótimos para visualizar conceitos complexos, alguns que 

induzem o aluno a certos pensamentos, outros, ideais para uma aplicação inteligente do que 

estão estudando.  

                                           
4
  Assim, os metadados auxiliam na catalogação de materiais digitais na web, através do uso de uma 

padronização de itens mínimos para que posteriormente possam ser consultados e recuperados, por meio de 

sistemas de busca. (OBJETOS..., 2013). 
5
  Padrão para facilitar reutilização, capacidade para utilizar o mesmo objeto várias vezes, em contextos diversos; 

todo objeto deve ser desenvolvido com a clareza de que deve possuir todos os requisitos para que possa ser 

reutilizado em uma situação diferente, por usuários diferentes.  
6 
 É a capacidade que componentes dentro de uma infraestrutura de TI tem de conversar entre si. Assim, com 

interoperabilidade garante-se que aplicações possam conversar de forma a trocar e processar dados geridos por 

outras aplicações. (LINUX, 2013). 

_____________________ 
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Quando se pode interagir com tais objetos, consegue-se que o aluno tenha um 

papel bastante ativo. Permite-se ainda que o estudante se adapte ao referido objeto e o utilize 

de forma integrada em suas tarefas, conseguindo assim uma aprendizagem mais expressiva. 

Pode-se dizer ainda que os objetos de aprendizagem permitem a formação de 

contextos digitais para os conteúdos que serão explorados.  

Esses contextos fazem uso de uma série de ferramentas midiáticas, como música, 

desenhos, gráficos, vídeos, simulações, jogos etc. A contextualização permite aos alunos 

traçar mais facilmente uma relação entre determinado conteúdo e suas aplicações práticas e 

enxergar a interdependência das várias disciplinas. Uma fórmula de Física, por exemplo, 

deixa de ser uma sequência de variáveis, operações e números e passa a ser a base para uma 

atividade cotidiana representada pelo objeto.  

O aluno de hoje é alvo de um intenso bombardeio de informações digitais, num 

ambiente que ele entende muito bem; assim, nada mais natural do que se utilizar desse mesmo 

ambiente para incorporar conteúdo e conhecimento. 

 

2.4.3 Podem ser usados em qualquer idade 

 

Os Objetos de Aprendizagem (OAS) podem ser usados em qualquer idade, em 

virtude de seus atributos lúdicos. Tais atributos remetem a experiências bem agradáveis e de 

fácil experimentação. 

Assim, pode-se dizer que não existe receita pronta de como e quando usá-los. 

Como a ideia por trás dos objetos de aprendizagem é trazer flexibilidade ao ensino, a 

conformação depende dos objetivos do mestre e de como ele monta as atividades que fazem 

uso dos objetos em foco. Muitas vezes ele pode propor o uso de um objeto complexo, a partir 

de atividades mais simples, ou ainda mesmo, um mais simples e que resolva a questão. 

A experiência no cotidiano dos laboratórios de Informática leva a crer que tais 

objetos podem ser utilizados em qualquer faixa etária, desde os primeiros momentos em que 

uma criança consiga utilizar com certa maestria um computador, até a idade de 15 a 17 anos 

considerada a de melhor convivência. 
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2.4.4 Quem mais usa no mundo 

 

Vários países, dentre os quais se destacam o Canadá e os Estados Unidos da 

América, que aplicam esforços significativos para que se fabriquem Objetos de 

Aprendizagem que  instituam o computador como meio eficiente e eficaz do aprendizado, sob 

uso de novas tecnologias. 

O próprio projeto EduSource é um bom exemplo disso. Outro modelo dessa 

natureza e a existência de um projeto europeu chamado Learning Networks que oferecem 

cursos onde alunos de Ciência da Computação, Artes e Pedagogia produzem objetos de 

aprendizagem a serem  anexados ao outro projeto chamado Trails  

 

O Canadá, a Hungria e os Estados Unidos possuem iniciativas interessantes no 

desenvolvimento de objetos de aprendizagem. Em boa parte das iniciativas, porém, 

são comerciais e, portanto, distantes do ensino público. As iniciativas brasileiras, 

MEC (Rived) e USP (LabVirt-LOF) podem ser consideradas best practices 

mundiais. (NUNES, 2004, p. 6). 

 

A Microsoft, em parceria com várias universidades e instituições de ensino, 

pretende, nos próximos dois anos, consolidar o Brasil na condição de um dos líderes mundiais 

na produção e pesquisa de objetos de aprendizagem de caráter público. 

Veja exemplo do EduSource no endereço: http://edusource.wetpaint.com/. 

 

2.4.5 Um breve comentário do uso de OAs no Brasil 

 

Entende-se que, se o uso dos objetos for feito da maneira como se faz no LabVirt 

(USP), e em tantos outras instituições especializadas, onde os alunos são também criadores de 

objetos de aprendizagem, claramente a melhoria da qualidade no ensino e aprendizagem é 

enorme. Isso acontece porque esse projeto envolve alguns dos conceitos que se tornaram 

paradigmáticos no mundo atual: o aluno participa ativamente da construção de seu 

conhecimento e do conhecimento coletivo; envolve processos colaborativos numa 

comunidade de aprendizagem; permite que os alunos trabalhem com problemas abertos onde 

escolhem os assuntos e definem o nível em que são capazes de desenvolver; fazendo uso das 

novas mídias têm motivação e se preparam para a vida digital etc. 

Com certeza, é uma ferramenta admirável para diminuir a diferença entre algumas 

escolas públicas particulares promovendo uma inclusão digital mais ampla. 

http://edusource.wetpaint.com/
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Na rede privada, esse distanciamento é menor, porém ocorre com frequência a 

mudança de eixo de pensamento dessas referidas escolas com vistas a optarem pelo uso de 

programas de escritório, sem a preocupação do emprego do computador como um meio para 

absorção de novos conhecimentos: o aprendizado computacional deve requerer 

conhecimentos necessários para que o aluno utilize as ferramentas digitais somente como um 

meio para atingir os objetivos principais que visam ao aprendizado esperado.  

Tome-se como exemplo o uso de uma caneta. Não se faz necessário o aluno 

compreender como se confecciona a caneta, entretanto é importantíssimo que ele saiba como 

utilizá-la para produzir um texto de boa qualidade. a caneta serve somente como meio para 

elaborar o texto. 

O computador tem a função primordial de ser um meio de construção de 

aprendizagem. 

2.4.6 A luta pela padronização 

 

Ora, para que as características citadas no item anterior possam ser alcançadas na 

prática diária do uso dos objetos de aprendizagem, há uma necessidade extrema de 

padronização.  

Assim, muitos estudiosos se mostraram preocupados em buscar características de 

padrões universais, a fim de que se obtenha melhor qualidade de tais objetos. 

Com esforços dirigidos na padronização, é possível mencionar algumas entidades 

e/ou organismos internacionais envolvidos com o processo, a saber: o IEEE (Institute of 

Eletrical and Eletronics Engineers) (2005), a Alliance of Remote Institute of Electrical and 

Distribution Networks for Europe (ARIADNE), o IMS Global Learning Consortium (2005), a 

Canadiam Core (CanCore, 2005) e a Advanced Distributed Learning Initiative (ADL, 2005), 

dentre outros. 

O maior esforço é o que se direciona para a padronização de indexação (vide 

definição e padronização dos metadados), o que deve melhorar consideravelmente a busca na 

web. 
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2.4.5 Os repositórios de Objetos de Aprendizagem – ROAs – Onde são 

armazenados 

 

São armazenados em repositórios que nada mais são do que estruturas de bancos 

de dados apropriadas para a guarda desses objetos, bem como a de seus respectivos 

metadados. 

2.5.1 O que são os metadados 

 

Segundo Wiley (2012), metadados constituem-se literalmente em dados de outros 

dados e são utilizados para conter informações sobre os objetos de aprendizagem disponíveis 

nos repositórios. Ele ainda fala sobre a referência de uma metáfora de uma biblioteca. 

A inquietação maior com a padronização dos metadados veio pela grande euforia 

de publicações de informações na WEB. O crescimento exponencial da disseminação dessas 

informações fez com que, paralelamente, aumentasse a necessidade por esses conhecimentos; 

entretanto, havia certa dificuldade de se encontrar esses conteúdos pela falta de uma melhor 

identificação de tais objetos instrucionais, ou seja, por uma melhor padronização dos 

metadados. 

Por esse motivo, algumas organizações começaram a se interessar pelo estudo e 

definição desse tema, dentre as quais se destacam o Learning Object Metadata (LOM) do 

IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC) o IMS Global Learning 

Consortium e o Sharable Content Object Reference Model (SCORM).  

Destacar-se-á nosso estudo em cima deste último: o SCORM (Sharable Content 

Object Reference Model). 

 

2.5.2 Alguns dos principais Repositórios de Objetos de Aprendizagem (ROAs) 

 

O zelo pela aplicação das novas tecnologias de informação e comunicação no 

âmbito educacional acarretou uma expansão do uso dos Objetos Educacionais identificados 

no aparecimento de várias ferramentas como: Merlot (1997), Rived (2004), LabVirt (2005), o 

Portal do Professor, o e-Proinfo, o Proinfo, o Banco Internacional de Objetos Educacionais 

(BIOE), os trabalhos do Instituto UFC Virtual, dentre outros, que oferecem um rico ambiente 

virtual de atividades educativas aplicadas a todas as áreas do conhecimento. 
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Veja alguns exemplos: 

2.5.2.1 Sobre o Merlot 

 

A figura 1 apresenta a tela inicial do MERLOT, que é um sítio caracterizado 

armazenar, classificar e disponibilizar objetos de aprendizagem para o mundo inteiro, via 

Internet. O referido site é encontrado no endereço eletrônico http://taste.merlot.org//. 

 

Figura 1 -  Tela inicial do sítio do MERLOT 

 
Fonte: Merlot (2012). 

 

O Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching (Merlot) 

constitui-se numa comunidade on-line, livre, contendo recursos projetados principalmente 

para uso por parte de professores, funcionários e estudantes do ensino superior de todo o 

Mundo. Seu propósito é o de compartilhar seus objetos de aprendizagem. Assim, pode-se 

dizer que é uma ferramenta centrada no usuário do ensino superior que traz materiais de 

aprendizagem on-line, catalogados por membros registrados e ainda mostra um conjunto de 

serviços de apoio ao desenvolvimento do corpo docente. 

Seu objetivo estratégico, pois, é o de melhorar a eficiência e a eficácia do ensino-

aprendizagem, aumentando a quantidade e a qualidade de materiais que possam vir a ser 

incorporados a cursos projetados em várias faculdades de todo o mundo. 

Suas principais atividades e serviços de apoio ao corpo docente e discente das 

faculdades são: 

a) constituir e manter de maneira on-line comunidades acadêmicas; 

http://taste.merlot.org/
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b) manutenção de ensino online e iniciativas de aprendizagem; 

c) elaboração, organização, revisão e desenvolvimento de aplicações on-line de 

materiais de ensino-aprendizagem. 

Também mantém sua comunicação atualizada por todo o Mundo através da 

Conferência Internacional Merlot, realizada anualmente, do Journal of Online Learning and 

Teaching (JOLT), publicações distribuídas a membros, notícias atualizadas. 

Em 1997, o Centro para Distribuição do Aprendizado da Universidade do Estado 

da Califórinia (CSU-CDL, localizado no endereço: www.cdl.edu), desenvolveu e forneceu 

livre acesso gratuito ao repositório Merlot em www.merlot.org sob a liderança de Chuck 

Schneebeck – Diretor CSU-CDL. O referido site foi modelado após o projeto ter sido 

financiado pelo NSF. 

Em 1988, a Organização de Executivos de Educação Superior do Estado 

(SHEEO) destacou-se com o desenvolvimento de melhores práticas docentes da América do 

Norte. 

Em 1999, os quatro sistemas reconheceram os benefícios significativos de uma 

iniciativa de cooperação para ampliar as ações do Merlot nas áreas de ensino superior. 

Em janeiro de 2000, o Merlot patrocinou 48 professores das disciplinas de 

Biologia, Física, Educação de Empresas e formação de professores (12 docentes de cada um 

dos quatro sistemas) no sentido de que sejam desenvolvidos padrões de avaliação e processos 

de revisão de materiais de melhor qualidade. 

O Merlot continua a convidar parceiros institucionais e organizações de 

disciplinas profissionais fazendo com isso um esforço corporativo extraordinário. É também 

reconhecido que o escopo das atividades de coordenação e os requisitos básicos para 

sustentação do site em foco estão aumentando de maneira muito rápida e consubstancial. 

Assim, considera-se que o amadurecimento dessa organização é de fundamental 

importância pelo seu sucesso até os dias atuais, explorando uma vasta variedade de modelos 

negociais e desenvolvendo o seu próprio plano de sustentabilidade. 

2.5.2.2 Sobre o Labvirt 

 

Outro exemplo de iniciativa significativa é o LabVirt,  que também funciona 

como um repositória de dados, empenhado em produzir objetos de aprendizagem específicos 

na área de ciências mais contextualizada em fatos da realidade brasileira.  

 

 

http://www.cdl.edu/
http://www.merlot.org/
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Figura 2 -  Tela inicial do site do LABVIRT 

 
Fonte:(LabVirt-USP,2012) 

 

O Laboratório Didático Virtual é uma iniciativa da Escola do Futuro da 

Universidade de São Paulo. Trata-se de um projeto cooperativo entre a Universidade de São 

Paulo, com a coordenação da Escola Futuro, e a Faculdade de Educação, a Escola Politécnica 

e a Escola de Comunicação e Artes, a fim de aprimorar o aprendizado por meio do 

desenvolvimento de uma comunidade envolvendo escolas e universidades na produção e 

intercâmbio de conhecimentos e na construção de uma educação científica mais 

contextualizada, menos fragmentada e mais significativa. Pode ser acessado pelo endereço: 

http://www.nupic.fe.usp.br/. 

Tem como principal objetivo constituir uma infraestrutura pedagógica e 

tecnológica – comunidade de aprendizagem – que facilite o desenvolvimento de projetos de 

Física nas escolas e incentive no aluno: o pensamento crítico, o uso do método científico, o 

gosto pela Ciência e principalmente, a reflexão e compreensão do mundo que o cerca. O 

centro da comunidade de aprendizagem é o site http://www.labvirt.fe.usp.br, que por via de 

publicações, discussões, comentários, consultas e utilização por todos os participantes do 

projeto, resulta num centro de interação, troca e comunicação de informações, ideias e 

experiências. 

Sua principal funcionalidade é a produção de material didático para suportar uma 

educação baseada em projetos; - serviço de perguntas com respostas de especialistas; - 

Serviço de notícias científicas em linguagem acessível; - serviço de capacitação e suporte 

pedagógico permanente às escolas. 

 

http://www.nupic.fe.usp.br/
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Área de Atuação  

Física- público-alvo: 11 escolas públicas; 33 professores; 8.000 alunos do ensino 

médio. - Patrocinadores: Vitae; Fundação Telefônica; Secretaria de Estado da Educação. 

Apresenta-se aqui, os objetos de aprendizagem que foram propostos por alunos de escolas 

estaduais de São Paulo e desenvolvidos por membros do LaPEF e no NUPIC. Estes objetos 

cobrem parte dos currículos nacionais e estão aqui classificados em três blocos 

2.5.2.3 O Que mostra o RIVED 

 

O RIVED é um programa da Secretaria de Educação a Distância - SEED, que tem 

por objetivo o cultivo de conteúdos pedagógicos digitais, na forma de objetos de 

aprendizagem. Tais conteúdos primam por estimular o raciocínio e o pensamento crítico dos 

estudantes, associando o potencial da informática às novas abordagens pedagógicas.  

A meta que se pretende chegar disponibilizando esses conteúdos digitais é 

melhorar a aprendizagem das disciplinas da educação básica e a formação cidadã do aluno. 

Além de promover o cultivo e publicar na web os conteúdos digitais para acesso gratuito, o 

RIVED realiza capacitações sobre a metodologia para produzir e utilizar os objetos de 

aprendizagem nos estabelecimentos de ensino superior e na rede pública de ensino (RIVED, 

2013). O acesso é feito através do endereço eletrônico: 

http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php. 

Veja, a seguir, a tela inicial do RIVED: 

 

Figura 3 – Tela inicial do site do Rived 

 
Fonte: (RIVED, 2012). 

 

Em 1997 houve o acordo Brasil-Estados Unidos sobre o desenvolvimento da 

tecnologia para uso pedagógico. A participação do Brasil teve início em 1999 por meio da 

http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php
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parceria entre Secretaria de Ensino Médio e Tecnológica (hoje SEB) e a Secretaria de 

Educação a Distância (SEED). Brasil, Peru e Venezuela participaram do projeto. A equipe do 

RIVED, na SEED, foi responsável, até 2003, pela produção de 120 objetos de Biologia, 

Química, Física e Matemática para o Ensino Médio. Em 2004 a SEED transferiu o processo 

de produção de objetos de aprendizagem para as universidades cuja ação recebeu o nome de 

Fábrica Virtual.  

Com a expansão do RIVED para as universidades, previu-se também a produção 

de conteúdos nas outras áreas de conhecimento e para o ensino fundamental, 

profissionalizante e para atendimento às necessidades especiais. Com esta nova política, o 

RIVED – Rede Internacional Virtual de Educação passou a se chamar RIVED – Rede 

Interativa Virtual de Educação. 

Um objeto de aprendizagem é qualquer recurso que possa ser reutilizado para dar 

suporte ao aprendizado. Sua principal ideia é "quebrar" o conteúdo educacional disciplinar em 

pequenos trechos que podem ser reutilizados em vários ambientes de aprendizagem. Qualquer 

material eletrônico que provê informações para a construção de conhecimento pode ser 

considerado um objeto de aprendizagem, seja essa informação em forma de uma imagem, 

uma página HTML
7
, uma animação ou simulação.” (RIVED, 2012). 

Os objetos de aprendizagem determinados pelo RIVED são atividades multimídia, 

interativas, na forma de animações e simulações. A possibilidade de testar diferentes 

caminhos, de acompanhar a evolução temporal das relações, causa e efeito, de visualizar 

conceitos de diferentes pontos de vista, de comprovar hipóteses, fazem das animações e 

simulações instrumentos poderosos para despertar novas ideias, para relacionar conceitos, 

para despertar a curiosidade e para resolver problemas. Essas atividades interativas oferecem 

oportunidades de exploração de fenômenos científicos e conceitos muitas vezes inviáveis ou 

inexistentes nas escolas por questões econômicas e de segurança, como por exemplo: 

experiências em laboratório com substâncias químicas ou envolvendo conceitos de genética, 

velocidade, grandeza, medidas, força, dentre outras.  

Os conteúdos do RIVED ficam armazenados num repositório e quando acessados, 

via mecanismo de busca, vem acompanhados de um guia do professor com sugestões de uso. 

Cada professor tem liberdade de usar os conteúdos sem depender de estruturas rígidas: é 

possível usar o conteúdo como um todo, apenas algumas atividades ou apenas alguns objetos 

de aprendizagem como animações e simulações. Além dos conteúdos produzidos pela equipe 

                                           
7
 Hyper Text Markup Language – Linguagem de Marcação de Hipertexto. 
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do RIVED e pela Fábrica Virtual, também estão publicados conteúdos premiados pelo 

PAPED (chamada 2), Concurso RIVED e outros adquiridos por meio de parcerias com 

instituições de ensino.  

O acesso aos objetos de aprendizagem do RIVED privilegia também a indicação 

de vídeos veiculados pela TV Escola que complementam o conteúdo trabalhado no objeto, 

enriquecendo ainda mais o processo de aprendizagem do aluno. 

Os conteúdos produzidos pelo RIVED são públicos e estarão sendo, 

gradativamente, licenciados pelo Creative Commons. Esses conteúdos podem ser acessados 

por meio do sistema de busca – repositório on-line, que permite visualizar, copiar e comentar 

os conteúdos publicados. Com a licença Creative Commons, garante-se os direitos 

autorais dos conteúdos publicados e possibilita a outros copiar e distribuir o material contanto 

que atribuam o crédito aos autores. 

Projeto RIVED/Fábrica Virtual foi criado em 2004 e tem como propósitos 

intensificar e transferir o processo de desenvolvimento e produção de recursos educacionais 

digitais (na forma de objetos de aprendizagem) da SEED para as Instituições de Ensino 

Superior e inserir novas abordagens pedagógicas que utilizem a informática nas licenciaturas 

das nossas universidades por meio da promoção de um trabalho colaborativo e interdisciplinar 

dentro da academia. Espera-se com isso gerar uma cultura de produção e uso de objetos de 

aprendizagem nas universidades, envolvendo os futuros licenciados e bacharéis. 

Para atender aos propósitos do Projeto foi planejado um curso on-line, via E-

PROINFO, para prover capacitação às equipes selecionadas por meio de editais públicos. 

Esse curso tem por objetivo capacitar as equipes para desenvolverem objetos de 

aprendizagem. A equipe do RIVED/SEED é responsável pelo planejamento, coordenação e 

tutoria dos alunos do curso. 

Cada equipe de produção é composta por um professor de licenciatura, um 

professor de Informática, cinco estudantes graduandos, sendo três em cursos de Licenciatura 

na área escolhida para a produção dos conteúdos educacionais digitais, e dois na área de 

Informática. 

 

 

 

 

http://200.130.6.181/site/index.php
http://rived.proinfo.mec.gov.br/concurso.php
http://creativecommons.org/license/?lang=pt
http://www.eproinfo.mec.gov.br/
http://www.eproinfo.mec.gov.br/
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2.5.2.4 O Microsoft Educação 

 

A Microsoft possui uma divisão educacional que tem como principal objetivo a 

inserção de assuntos educativos na era digital. Nele, são mostrados quais os objetivos da 

empresa, fortalecendo o uso de seu pacote de escritório. Veja a seguir. 

 

Figura 4  – Tela inicial do site do Repositório de dados MICROSOFT EDUCAÇÃO 

 
Fonte: (MICROSOFT, 2012). 

A iniciativa Microsoft Parceiros na Aprendizagem foi lançada mundialmente em 

2003, com a incumbência de promover a educação por meio do desenvolvimento de parcerias 

e colaboração de longo prazo com governos locais (federais, estaduais e municipais), o que 

traz como consequência a aceleração do incremento socioeconômico do País, tornando-se 

assim um compromisso para melhorar a qualidade da educação. 

Com estas ações, as escolas passam a fazer o uso efetivo e também relevante da 

tecnologia – especialmente na ampliação do acesso e na melhoria da qualidade do ensino-

aprendizagem, apoiando assim alunos e professores a atingirem seu potencial pleno nediante 

do uso efetivo da tecnologia no seu dia a dia escolar. 

Essa formação continuada, com conteúdo gratuito, tem como objetivo contribuir 

para o desenvolvimento e aprimoramento de professores e alunos de instituições de educação 

públicas e privadas de ensino fundamental e médio, no uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação, unidas com a vivência prática e o cotidiano da sala de aula integradas ao 

currículo, contribuindo com a evolução da qualidade educacional, utilizando-se das premissas 

básicas descritas na sequência: 
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1. Desenvolver competências – oferecendo conteúdos, currículo e desenvolvimento 

profissional. 

2. Promover comunidades de aprendizagem – disponibilizando ambientes de troca de 

experiências entre educadores. 

3. Expandir práticas inovadoras – reconhecendo experiências de ensino e 

aprendizagem do séc. 21. 

Por meio deste compromisso, que promove a inclusão social e digital, mais de 

411.000 alunos e 489.611 professores e gestores já foram beneficiados e traçaram um novo 

destino profissional para suas vidas. 

Além disso, a iniciativa também propicia licenças de uso mais acessíveis dos 

softwares Microsoft até o desenvolvimento de projetos inovadores, buscando sempre impactar 

o maior número possível de professores e alunos em todas as comunidades escolares. 

Conheça um pouco mais os programas que fazem parte desta iniciativa: 

 

PROGRAMAS DE FORMAÇÃO PARA ALUNOS: 

 

• Aluno Monitor – Promove a formação em conceitos básicos de tecnologia, 

paralunos do Ensino Fundamental II e Médio (MICROSOFT, 2013). 

 

• Desafio Digital – Direcionado aos estudantes do Ensino Médio certificados no 

Aluno Monitor com vocação para o desenvolvimento da carreira em TI (MICROSOFT, 

2013). 

 

 PROGRAMAS DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES: 

 

• Oficinas de Criação Digital – oficinas que mobilizam habilidades diversas dos 

alunos, na pesquisa, escrita, produção e colaboração, e incorporam dicas e orientação para o 

uso de ferramentas tecnológicas (MICROSOFT, 2013). 

 

• Comunicação e Colaboração na Nuvem – Ambiente de colaboração que estimula 

a formação colaborativa do conhecimento por via da formação de educadores e alunos, 

possibilitando o desenvolvimento acadêmico por meio de ferramentas totalmente on-line 

como E-mail (Outlook Live), Office Web Apps [Word, Excel, PowerPoint na web] e Skydrive 

(MICROSOFT, 2013). 

 



39 

 

• Aprender em Parceria – Capacita professores na metodologia do trabalho em 

pares para que aprimorem as formas de ensino e ofereçam aos estudantes atividades 

inovadoras, que integrem a tecnologia ao currículo escolar (MICROSOFT, 2013). 

2.5.2.5 O que é o Portal do Professor 

 

Figura 5 - Tela inicial do Portal do Professor 

 
Fonte: (PORTAL DO PROFESSOR, 2012). 

 

Foi lançado em 2008 em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia e tem 

como objetivo apoiar os processos de formação dos professores brasileiros e enriquecer a sua 

prática pedagógica. Este é um espaço público e pode ser acessado por todos os interessados. 

Encontra-se disponível no endereço eletrônico: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ 

sobre.html. 

 

 O QUE OS PROFESSORES PODEM FAZER NO PORTAL 

 

PRODUZIR E COMPARTILHAR SUGESTÕES DE AULAS 

 

Esta área constitui uma comunidade de aprendizagem onde os professores de todo 

o País podem compartilhar suas ideias, propostas, sugestões metodológicas para o 

desenvolvimento dos temas curriculares e para o uso dos recursos multimídia e das 

ferramentas digitais. Espera-se, com este espaço, criar um intercâmbio de experiências para o 

desenvolvimento criativo de novas estratégias de ensino e aprendizagem. As atividades 

disponíveis nesta área são sugestões de professores, em uma proposta colaborativa. Qualquer 

pessoa pode acessar as sugestões, deixar comentários, classificá-las ou baixá-las para a sua 

máquina pessoal.  
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Quem pode criar uma aula? Todos os profissionais de educação, desde que 

inscritos e logados no ambiente do Portal; caso contrário, as aulas poderão ser somente lidas, 

classificadas, comentadas ou baixadas. Uma vez logado, o professor terá a possibilidade de 

criar a própria aula, inserindo recursos disponíveis no menu Recursos Educacionais. Ele 

poderá deixá-la em seu espaço pessoal para acesso e edição posteriores ou publicá-la para que 

outros professores a visualizem e deixem seus comentários.  

 

 ACESSAR INFORMAÇÕES DIVERSAS SOBRE A PRÁTICA EDUCACIONAL 

 

O Jornal do Professor tem um foco e um interlocutor colaborador, o professor. É 

um veículo inteiramente dedicado a revelar o cotidiano da sala de aula, trazendo, 

quinzenalmente, temas ligados à educação. Neste espaço, o professor também participa na 

escolha do assunto das edições. 

 

 ACESSAR E BAIXAR COLEÇÃO DE RECURSOS MULTIMÍDIAS 

 

O Portal oferece materiais em diferentes mídias como vídeos, animações, 

simulações, áudios, hipertextos, imagens e experimentos práticos. São materiais previamente 

selecionados para atender a todos os componentes curriculares e temas relacionados.  

Como os recursos multimídia poderão ser usados pelos professores? Os recursos 

multimídia publicados no Portal estão disponíveis para serem baixados para sua máquina, 

CD-ROM ou pendrive. Também podem ser copiados e distribuídos, sendo, entretanto, vedada 

a utilização para fins lucrativos. Esses recursos podem ser usados pelo professor para 

subsidiar sua prática de acordo com as suas necessidades, realidade de sala de aula e, 

principalmente, contextualizados com o projeto político-pedagógico. O objetivo, portanto, é 

fornecer materiais didáticos para suporte e incremento das ações educacionais, respeitando, 

sempre, as diferenças regionais e especificidades das escolas. Os materiais estão disponíveis 

também para classificação e comentários no Portal.  

 

 INFORMAR-SE SOBRE CURSOS E ACESSAR MATERIAIS DE ESTUDO 

 

Nesta área, os professores têm acesso a sites com informações sobre os programas 

de capacitação que o MEC e demais instituições oferecem. Há também materiais de estudo 
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contendo orientações, apostilas, estratégias pedagógicas, entrevistas, publicações diversas e 

outros recursos de fundamentação ao trabalho docente. 

 

 INTERAGIR E COLABORAR COM OUTROS PROFESSORES 

 

Em Interação e Colaboração, o professor pode trocar informações de diferentes 

formas e, compartilhar seu trabalho com educadores de todo o país. Além disso, este espaço 

permite estabelecer novos canais de comunicação entre docentes, valorizando suas 

experiências de trabalho e fomentando estratégias pedagógicas mais criativas e inclusivas, de 

modo a tornar mais dinâmicas e interessantes as atividades dedicadas ao ensino e à 

aprendizagem. Para a participação nesta área é necessário que o professor esteja “logado” no 

Portal.  

Também nesta área estão publicadas diversas ferramentas de interação e 

colaboração, disponíveis na web, catalogadas em categorias. 

 

2.5.2.6 O que é o e-ProInfo 

 

A eclosão de ambientes colaborativos que funcionam como repositórios de 

objetos de aprendizagem e que servem também como provedor de materiais para uso em 

Educação a Distância (EaD) torna-se um testemunho de que o MEC preocupa-se com a 

influência que os objetos instrucionais exercem sobre a sociedade atual. A seguir, sua tela 

inicial é mostrada na figura 6. 

 

Figura 6 - Tela inicial do e-Proinfo 

 
Fonte (e-ProInfo,2012) 
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O Ambiente Colaborativo de Aprendizagem – e-ProInfo é um Software público, 

desenvolvido pela Secretaria de Educação a Distância (SEED) do Ministério da Educação – 

MEC e licenciado por meio da GPL-GNU, Licença Pública Geral. 

Ressalta-se que o e-ProInfo é software público e possui licenciamento específico. 

O contrato segue as regras da Licença Pública Geral (GPL) e devem ser conhecida pelas 

instituições que pretendem utilizá-lo. Para obter informações referentes às regras, o usuário 

deverá acessar o link GNU GPL 

O e-ProInfo é um Ambiente Colaborativo de Aprendizagem que utiliza a 

Tecnologia Internet e permite a concepção, administração e desenvolvimento de diversos 

tipos de ações, como cursos a distância, complemento a cursos presenciais, projetos de 

pesquisa, projetos colaborativos e diversas outras formas de apoio a distância e ao processo 

ensino-aprendizagem. O e-ProInfo é composto por dois Web Sites: o site do Participante e o 

do Administrador.  

O site do Participante aceita que pessoas interessadas se inscrevam e participem 

dos cursos e diversas outras ações apresentadas por várias Entidades conveniadas. É por meio 

dele que os participantes têm acesso a conteúdos e atividades organizadas por módulos e 

temas, além de poderem interagir com coordenadores, instrutores, orientadores, professores, 

monitores e com outros colegas participantes. No Ambiente Colaborativo do e-ProInfo há um 

conjunto de recursos disponíveis para apoio às atividades dos participantes, entre eles, Tira-

dúvidas, Notícias, Avisos, Agenda, Diário e Biblioteca. Há ainda um conjunto de ferramentas 

disponíveis para apoio a interação dos participantes, entre eles, e-mail, chat e fórum de 

discussões e banco de projetos; e outro conjunto de ferramentas para avaliação de 

desempenho, como questionários e estatísticas de atividades.  

O site do Administrador permite que pessoas credenciadas pelas entidades 

conveniadas desenvolvam, ofereçam, administrem e ministrem cursos a distância e diversas 

outras ações de apoio a distância ao processo ensino-aprendizagem, configurando e utilizando 

todos os recursos e ferramentas disponíveis no ambiente. Cada entidade pode estruturar 

diversos cursos ou outras ações compostas por módulos, e estes por atividades. Os 

participantes se inscrevem em cursos e, sendo aceitos pelo administrador, podem se vincular a 

turmas, mediante às quais cursam seus respectivos módulos.  
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O mais interessante de tudo, entretanto, é o fato de que todos os recursos 

disponíveis para os participantes e para os administradores são acessados via Internet, isto é, 

de qualquer lugar, em qualquer dia e a qualquer hora.  

Para entender melhor como funciona o ambiente e-ProInfo verifique abaixo: 

O e-ProInfo é um Ambiente Colaborativo de Aprendizagem a Distância, baseado 

em tecnologia web. Foi desenvolvido pela Secretaria de Educação a Distância do Ministério 

da Educação em parceria com renomadas instituições de ensino. 

Permite planejar, administrar e executar ações de aprendizagem, como: 

 cursos a distância;  

 complementos a distância para cursos presenciais e 

 projetos colaborativos;  

 reuniões de trabalho; 

  fórum;  

  videoconferência;  

  bate-papo;  

  e-mail;  

  quadro de Avisos;  

  notícias;  

  biblioteca. 

2.5.2.7 Programa Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo) 

 

Figura 7 - Tela inicial do PROINFO 

 
Fonte: (portal.mec.gov.br/, 2013). 

                               

É um programa educacional com o objetivo de promover o uso pedagógico da 

informática na rede pública de educação básica (BRASIL, 2013). 
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O programa leva às escolas computadores, recursos digitais e conteúdos 

educacionais. Em contrapartida, estados, Distrito Federal e municípios devem garantir a 

estrutura adequada para receber os laboratórios e capacitar os educadores para uso das 

máquinas e tecnologias (BRASIL, 2013).  

O acesso se dá pelo site: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_jfilter& 

params%5Bsearch_relevance%5D=PROINFO%C2%A0&Itemid=164. 

 

 PEQUENA HISTÓRIA DO PROINFO 

 

O Ministério da Educação foi criado em 1930, logo após a chegada de Getúlio 

Vargas ao poder. Com o nome de Ministério da Educação e Saúde Pública, a instituição 

desenvolvia atividades pertinentes a vários ministérios como saúde, esporte, educação e meio 

ambiente. Até então, os assuntos ligados à educação eram tratados pelo Departamento 

Nacional do Ensino, ligado ao Ministério da Justiça (BRASIL, 2013). 

Em 1932, um grupo de intelectuais preocupado em elaborar um programa de 

política educacional amplo e integrado lança o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 

redigido por Fernando de Azevedo e assinado por outros conceituados educadores, como 

Anísio Teixeira (BRASIL, 2013).  

O manifesto propunha que o Estado organizasse um plano geral de educação e 

definisse a bandeira de uma escola única, pública, laica, obrigatória e gratuita. Nessa época, a 

igreja era concorrente do Estado na área da educação. Foi em 1934, com a nova constituição 

federal, que a educação passa a ser vista como um direito de todos, devendo ser ministrada 

pela família e pelos poderes públicos. De 1934 a 1945, o então ministro da Educação e Saúde 

Pública, Gustavo Capanema Filho, promove uma gestão marcada pela reforma dos ensinos 

secundário e universitário. Nessa época, o Brasil já implantava as bases da educação nacional.  

Até 1953, foi Ministério da Educação e Saúde. Com a autonomia dada à área da saúde surge o 

Ministério da Educação e Cultura, com a sigla MEC (BRASIL, 2013). 

O sistema educacional brasileiro até 1960 era centralizado e o modelo era seguido 

por todos os estados e municípios. Com a aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), em 1961, os órgãos estaduais e municipais ganharam mais autonomia, 

diminuindo a centralização do MEC (BRASIL, 2013).  

Foram necessários treze anos de debate (1948 a 1961) para a aprovação da 

primeira LDB. O ensino religioso facultativo nas escolas públicas foi um dos pontos de maior 
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disputa para a aprovação da lei. O pano de fundo era a separação entre o Estado e a Igreja.  

O salário educação, criado em 1962, também é um fato marcante na história do Ministério da 

Educação. Até hoje, essa contribuição continua sendo fonte de recursos para a educação 

básica brasileira (BRASIL, 2013). 

A reforma universitária, em 1968, foi a grande LDB do ensino superior, 

assegurando autonomia didático-científica, disciplinar administrativa e financeira às 

universidades. A reforma representou um avanço na educação superior brasileira, ao instituir 

um modelo organizacional único para as universidades públicas e privadas. 

A educação no Brasil, em 1971, se vê diante de uma nova LDB. O ensino passa a ser 

obrigatório dos sete aos 14 anos. O texto também prevê um currículo comum para o primeiro 

e segundo graus e uma parte diversificada em função das diferenças regionais. 

Em 1985, é criado o Ministério da Cultura. Em 1992, uma lei federal transformou o MEC no 

Ministério da Educação e do Desporto e somente em 1995, a instituição passa a ser 

responsável apenas pela área da educação (BRASIL, 2013). 

Uma nova reforma na educação brasileira foi implantada em 1996. Trata-se da 

mais recente LDB, que trouxe diversas mudanças às leis anteriores, com a inclusão da 

educação infantil (creches e pré-escola). A formação adequada dos profissionais da educação 

básica também foi priorizada com um capítulo específico para tratar do assunto. 

Ainda em 1996, o Ministério da Educação criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) para atender o ensino 

fundamental. Os recursos para o Fundef vinham das receitas dos impostos e das transferências 

dos estados, Distrito Federal e municípios vinculados à educação. O Fundef vigorou até 2006, 

quando foi substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Agora, toda a educação básica, da 

creche ao ensino médio, passa a ser beneficiada com recursos federais. Um compromisso da 

União com a educação básica, que se estenderá até 2020 (BRASIL, 2013).  

É nessa trajetória de quase 80 anos que o Ministério da Educação busca promover 

um ensino de qualidade. Com o lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), em 2007, o MEC vem reforçar uma visão sistêmica da educação, com ações 

integradas e sem disputas de espaços e financiamentos. No PDE, investir na educação básica 

significa investir na educação profissional e na educação superior. A construção dessa 

unidade só será possível com a participação conjunta da sociedade. Com o envolvimento de 
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pais, alunos, professores e gestores, a educação se tornará um compromisso e uma conquista 

de todos (BRASIL, 2013). 

2.5.2.8 O que é o BIOES – Banco Internacional de Objetos 

Educacionais 

 

É com essa trajetória de vários anos que o MEC – Ministério da Educação e Cultura vem 

trabalhando no sentido de melhorar qualidade do ensino no Brasil. Com o lançamento do 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), em 2007, o referido ministério vem uma 

visão sistêmica da educação, com ações integradas e sem disputas de espaços e 

financiamentos. No PDE, investir na educação básica significa investir na educação 

profissional e na educação superior. Veja a figura 8. 

 

            Figura 8 - Tela inicial do site do BIOES 

 
Fonte: (BIOES, 2012) 

 

O Repositório possui objetos educacionais de acesso público, em vários formatos 

e para todos os níveis de ensino. Acesse os objetos isoladamente ou em coleções. Nesse 

momento o Banco possui 17.524 objetos publicados, 1.887 sendo avaliados ou aguardando 

autorização dos autores para a publicação e um total de [Desculpe, os dados estão 

indisponíveis no momento] visitas de países. É acessado através do sítio: 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/. 

O Banco Internacional de Objetos Educacionais é um repositório criado em 2008, 

pelo Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, Rede 

Latinoamericana de Portais Educacionais (RELPE), Organização dos Estados Ibero-

Americanos (OEI) e outros. Esse Banco Internacional tem o propósito de manter e 
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compartilhar recursos educacionais digitais de livre acesso, mais elaborados e em diferentes 

formatos - como áudio, vídeo, animação, simulação, software educacional - além de imagem, 

mapa, hipertexto considerados relevantes e adequados à realidade da comunidade educacional 

local, respeitando-se as diferenças de língua e culturas regionais. Este repositório está 

integrado ao Portal do Professor, também do Ministério da Educação. 

Espera-se ainda com este repositório estimular e apoiar experiências individuais 

dos diversos países, ao mesmo tempo em que se promove um nivelamento de forma 

democrática e participativa. Assim, países que já avançaram significativamente no campo do 

uso das tecnologias na educação poderão ajudar outros a atingirem o seu nível. 

Uma vez que este repositório conta com recursos de diferentes países e línguas, 

professores de qualquer parte do mundo poderão acessar os recursos em sua língua materna, 

traduzir os que estão em outra língua, assim como publicar as suas produções em um processo 

colaborativo. 

 Os materiais publicados neste espaço estão disponíveis para os gestores de 

políticas educacionais locais, gestores escolares, gestores de repositórios educacionais, bem 

como os professores da Educação Básica, Profissional e Superiores, além dos produtores de 

recursos pedagógicos digitais, pesquisadores e da população em geral. 

2.5.2.9 O instituto UFC virtual 

Figura 9 - Tela inicial de acesso ao UFC virtual 

 
 Fonte:( Portal UFC virtual, 2012) 

 

  

A Universidade Federal do Ceará (UFC) tem experiência de mais de 40 anos na 

oferta de cursos de graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão. 
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Com excelente conceito junto à comunidade acadêmica nacional, concentra um sólido 

patrimônio de conhecimento e tecnologia. Pode ser acessado pelo site: 

http://www.virtual.ufc.br/portal. 

Neste âmbito, o Instituto Universidade Virtual foi criado para potencializar o 

acesso ao ensino de qualidade, sendo uma via aberta para a democratização do saber. 

Representa um programa nacional que propicia ganhos não só em termos de regiões 

geográficas, mas também de quantidade e velocidade de aprendizagem. 

Sua missão é a de atuar nas modalidades de educação presencial e a distância, 

utilizando e desenvolvendo soluções tecnológicas e metodológicas com a finalidade de 

garantir a qualidade e inovação do processo de ensino e aprendizagem por meio ‘de múltiplas 

linguagens e tecnologias. 

 

 BREVE HISTÓRICO DO INSTITUTO UFC VIRTUAL 

 

O Instituto UFC Virtual originou-se a partir de trabalhos realizados na modalidade 

de educação a distância, tendo como primeiros projetos as atividades do Grupo de Pesquisa 

em Educação a Distância, coordenado pelo Prof. Dr. Mauro Cavalcante Pequeno iniciadas em 

1997, com o Projeto EDUCADI. Este projeto, financiado pelo CNPq, foi realizado nos 

Estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Ceará, além do Distrito Federal, durante dois 

anos.  

No Ceará, dez escolas públicas foram atendidas. O projeto tinha por objetivo 

aplicar tecnologias da informação e da comunicação em Educação a Distância para auxiliar na 

construção de projetos dentro das escolas, com o intuito de minimizar os problemas de 

aprendizagem dos alunos de regiões marginais urbanas do Ensino Básico. 

Em 1998, foi organizado pelo grupo de pesquisa o IX Simpósio Brasileiro de 

Informática na Educação, um dos maiores eventos do gênero em toda a América do Sul. 

Durante o ano de 2001 o grupo de EaD da Universidade Federal do Ceará 

ingressou na UNIREDE - Universidade Virtual Pública do Brasil, que congregava mais 61 

instituições públicas envolvendo cursos de graduação, pós-graduação, extensão e educação 

continuada. Neste mesmo ano foram ofertados cursos de Construção de Cursos na Internet, 

Formação de Comunidades Virtuais de Aprendizagem, Desenvolvimento e Manutenção de 

Web Sites e Formação em EaD. 
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O conhecimento acumulado pelo grupo de pesquisa coordenado pelo Prof. Mauro 

Pequeno fez crescer a necessidade de se concretizar a EaD na UFC sob um caráter 

institucional. Em 2003, na gestão do Magnífico Reitor Roberto Cláudio Bezerra, foi criado o 

Instituto UFC Virtual, tendo como corpo diretor o Prof. Dr. Miguel Araújo (Diretor Geral) e o 

Prof. Dr. Mauro Pequeno (Diretor Técnico). Ainda em 2003, assume a Direção Pedagógica o 

Prof. Dr. José Aires de Castro Filho, somando a sua experiência na área pedagógica ao know-

how em Educação a Distância do Instituto. 

Em 2005, assume a Direção Geral o Prof. Mauro Pequeno. Ainda em 2005, o 

Instituto participou do projeto de definição do padrão de TV Digital Brasileiro, Projeto 

SBTVD, coordenando o consórcio cearense de instituições (CEFET-CE, INSTITUTO 

ATLÂNTICO e UNIFOR). Este projeto foi coordenado pelo Prof. Dr. Fernando Carvalho, do 

Departamento de Computação da UFC. Em 2006, por meio de uma parceria com a 

Universidade Norte do Paraná – UNOPAR, foi iniciado o Mestrado Profissional em 

Tecnologias de Informação e Comunicação na Formação em EaD. O curso formou, ao longo 

de três anos de funcionamento, mais de 30 alunos. 

O ano de 2006 foi marcado ainda pela implantação do curso de Bacharelado em 

Administração a distância, em parceria com o Banco do Brasil. Este projeto piloto foi o 

precursor do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB). A UFC é uma das 

universidades federais que participam da UAB de forma destacada, possuindo atualmente oito 

cursos de graduação (Bacharelado em Administração, Bacharelado em Administração – 

Gestão Pública, Licenciatura em Química, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em 

Física, Licenciatura em Letras Inglês, Licenciatura em Letras Português, Licenciatura em 

Letras Espanhol). No Estado do Ceará existem 30 polos cadastrados no Programa da 

Universidade Aberta do Brasil e que são sede de cursos oferecidos pela UFC. Até o período 

de 2008.2 foram disponibilizadas 3.318 vagas. 

Desde 2007, o Instituto colabora de forma decisiva para a implementação do 

projeto UCA (Um Computador por Aluno), um programa do Ministério da Educação, por 

intermédio da Secretaria de Educação a Distância. O projeto visa a criar e socializar novas 

formas de utilização das tecnologias digitais nas escolas públicas brasileiras mediante a 

distribuição de Laptops educacionais para alunos e professores, além de formar professores no 

uso pedagógico desses instrumentos. 

Em 2009, foi criado o curso presencial de Bacharelado em Sistemas e Mídias 

Digitais, voltado para a formação de profissionais na área de mídias digitais, compreendendo 
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três habilitações: Comunicação em Mídias Digitais, Sistemas de Informação Multimídia e 

Jogos Digitais. 

Ao longo desses anos, o Instituto colabora também com ações desenvolvidas por 

outras unidades acadêmicas da UFC, como na implantação da Universidade Aberta do SUS 

(UNASUS), Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

(UNILAB) e na implantação da lei dos 20% na graduação presencial. 

O Instituto ainda mantém convênios com universidades brasileiras e estrangeiras, 

tais como Universidade do Estado de São Paulo (UNESP), Universidade de Campinas 

(UNICAMP), University of Georgia at Athens (UGA), Utah State University (USU), dentre 

outras, abrindo oportunidades para alunos de graduação e pós-graduação, bem como 

professores desenvolverem pesquisas e estudos em temas ligados ao desenvolvimento e 

aplicação de tecnologia na Educação. 

Como detalhado há pouco, ao longo de 13 anos de trabalho, a equipe de 

colaboradores do Instituto UFC Virtual promove ações voltadas à educação a distância, como 

cursos de extensão, graduação, pós-graduação lato sensu e stricto sensu, além de intercâmbios 

internacionais e desenvolvimento de ferramentas de apoio à aprendizagem a distância. Dentre 

os trabalhos desenvolvidos, destaca-se a Universidade Aberta do Brasil, como sendo um dos 

maiores programas nacionais voltados à formação de professores da Educação Básica 

Sabe-se que a apresentação sobre objetos educacionais não se esgota nesse texto; 

há amplo contingente literário sobre tais elementos, entretanto, tendo como diretriz o objetivo 

geral desse trabalho, dá-se seguimento, no próximo capítulo, às abordagens eleitas como 

referencial ideário ao cotejamento das informações obtidas na coleta de dados, situando-se na 

avaliação do processo ensino-aprendizagem com uso dos recursos computacionais elaborados 

para a pesquisa.  
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3 CONVIVÊNCIA COM OS NOVOS PARADIGMAS DA EDUCAÇÃO 

IDEOGRÁFICA 

"Ciência é muito mais uma maneira de pensar do que um corpo de 

conhecimentos." (Carl Sagan) 

3.1 A avaliação do processo ensino-aprendizagem com uso dos OAs: 

abordagem formativa e significativa 

3.1.1 A Avaliação formativa à luz das ideias de Scriven 

 

Michael Scriven sugeriu em sua obra Methodoloy of Evaluation (1967) as 

primeiras ideias sobre o conceito de avaliação formativa. 

Enquanto a função somativa tem como principal objetivo constatar o grau de 

entendimento atingido por um grupo de alunos com relação a determinados conteúdos 

específicos e finalísticos de um determinado evento ou curso, a formativa, por sua vez, mira 

em outro foco: o de observar cada pessoa de maneira holística, não olhando o aluno por meio 

de uma só nota. 

 Isso permitirá que o avaliador emita feedbacks mediante intervenções 

pedagógicas periódicas, ainda durante a formação da pessoa ou do grupo analisado. É esse 

tipo de formação, ou lógica a serviço da aprendizagem, para a qual parecem avançar as 

pedagogias mais progressistas, pois respeitam o tempo de aprendizado de cada aluno, sua 

autonomia e capacidade de autocritica. 

 

Os dois tipos de avaliação – formativa e somativa – são fundamentais, considerando 

que várias decisões devem ser tomadas no decorrer das diversas fases do 

desenvolvimento do programa, e que, ao término, dever-se-á determinar o mérito 

desse programa e empreender outras decisões, inclusive em relação ao futuro do 

programa, se deve continuar ou ser encerrado definitivamente. (VIANNA, 2000, 

p.87). 

 

Conforme Vianna (2000), houve também, da parte de Scriven, uma preocupação 

em estabelecer critérios para avaliação em um produto educacional. Esses primeiros critérios 

eram bastante limitados. Posteriormente, volta Scriven ao assunto, com o estabelecimento de 

padrões para avaliação de programas educacionais e produtos, divulgando uma listagem 

(checklist) para uso de especialistas, identificando, entre outros, os seguintes aspectos a 

considerar:  

01 – necessidade – número de pessoas afetadas pelo produto, significação social, 

ausência de substitutos, efeitos multiplicativos, provas de sua necessidade”. 
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Em virtude da infinita gama de objetos de aprendizagem disponíveis na internet, 

da quantidade numerosa de pessoas que os usam e pela capacidade que eles possuem de 

virtualizar processos da Mãe Natureza de maneira virtual e econômica, justificam-se 

pesquisas no sentido de introduzi-los nos ambientes educacionais. Os efeitos multiplicativos 

do uso dessas novas tecnologias ainda precisam ser melhor mensurados. 

02 – Mercado – plano de disseminação do produto, tamanho e importância dos 

mercados potenciais. 

Olhando os objetos de aprendizagem como produtos de mercado que poderão ser 

aproveitados como ferramentas de melhoria da qualidade da educação, deverão ser traçados 

planos para disseminação dos referidos objetos, tanto do ponto de vista cronológico, quanto 

como se precisassem de uma espécie de planejamento holístico, integrando-se todas as 

disciplinas numa só e com um só objetivo: o aprendizado integral, sem sequenciamento nem 

serializações. 

03 – Desempenho real – julgamento de campo – evidência da eficácia da versão 

oficial, com usuários típicos, com recursos típicos, em contextos típicos, em um tempo típico 

definido. 

Todas essas ferramentas, após terem sido certificadas por pessoal qualificado: 

designers, programadores, analistas de software educativo, pedagogos, especialistas em 

educação digital, deverão ser testadas, em seus respectivos contextos ( ou seja, na escolas) por 

usuários típicos (professores e alunos) no sentido de que sejam verificadas e medidas 

variáveis que indicam o desempenho, em tempo real, dos referidos objetos de aprendizagem. 

E foi isso que, de certa forma, esta pesquisa objetivou. 

04 – Desempenho – consumidor verdadeiro – testes com todos os consumidores 

importantes – estudantes, professores, diretores, membros de conselhos distritais, estaduais e 

federais, congresso e contribuinte. 

Essa pesquisa teve como principal propósito efetuar mensurações sobre algumas 

variáveis observadas dentre as quais podemos citar: comprometimento com o aprendizado, 

satisfação e motivação, componentes do fator1 e interesse pelo aprendizado, ao estímulo e à 

disciplina dos alunos, pertencentes o fator 2; e, claro, esses resultados podem ser 

compartilhados com outros elementos importantes da comunidade acadêmica. 

05 – Desempenho – comparações críticas – dados comparativos sobre diferentes 

competidores, competidores em curso, competidores projetados, competidores criados, 

competidores hipotetizados; 
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Os objetos de aprendizagem não só podem como devem ser comparados entre si, 

quando existirem aqueles de propósitos assemelhados, bem como até mesmo os oriundos de 

Repositórios de Aprendizagem diferentes.  

06 – Desempenho – longo prazo – evidências sobre os efeitos do produto em 

tempos estabelecidos, tais como de uma semana a um mês, um mês a um ano, um ano e vários 

anos mais tarde, sobre fases críticas e da existência do produto. 

É necessário que aconteçam periodicamente em diferentes graus de 

temporalidade, mensurações dos efeitos da aplicação dos referidos produtos sobre as diversas 

fases da existência destes. Importante é também ressaltar o grau de evolução tanto da 

qualidade quanto da usabilidade dos referidos objetos. 

07 – Desempenho – efeitos colaterais – evidências de estudos ou pesquisas 

independentes relativas a resultados esperados, imediatamente após o uso num longo período . 

A observância de efeitos colaterais pode ser detectada pela aplicação de estudos e 

pesquisas independentes, a longo prazo, comparando-se os resultados práticos conseguidos, 

com aqueles projetados inicialmente, no sentido de se observar o quanto de obtido se distancia 

ou se aproxima do que foi hipoteticamente projetado. 

08 – Desempenho – processo – evidência do uso do produto para verificar a 

descrição do produto, reclamações e a moralidade no uso do produto. 

Outro aspecto que deve ser sempre verificado é se os produtos apresentados e 

aplicados a uma comunidade educacional expressam algum tipo de reclamação quanto aos 

seus aspectos morais e éticos. 

A moralidade e os costumes vigentes não devem ser feridos no momento e no 

contexto em que os OAs estão sendo aplicados. Aspectos discriminatórios devem ser 

evitados. 

09 – Desempenho – causalidade – prova da eficácia do produto por intermédio de 

um estudo experimental, ou quase-experimental ou ex-post-facto, ou um estudo experimental.  

Estudos experimentais como os que se propôs nessa pesquisa são necessários 

para, em determinado momento da história do produto, tentar mostrar um conjunto de 

relações de causa-efeito no sentido de se tentar averiguar a influência da eficácia do produto 

aplicado, sob determinadas circunstâncias previamente ajustadas. 

10 – Desempenho – significância estatística – provas estatísticas da eficiência do 

produto, mediante análises técnicas, níveis de significância e interpretações. 



54 

 

Como foi previsto no início da pesquisa, um estudo de análise fatorial foi 

elaborado, após a aplicação dos testes, tendo-se observado a interferência de algumas 

variáveis medidas com uma escala proposta da forma seguinte: seus itens variam de 0 a 3 (0 – 

Não sei dizer ; 1 – Diminuiu ; 2 – Permaneceu ; 3 – Aumentou ) , considerando-se que a 

escala de medida de cada item varia em intervalos discretos de 0 inclusive a 3 inclusive, 

verificou-se que as médias das distribuições do escore dos itens são altas e próximas do limite 

superior da escala. Essas médias variam de 2,70 a 2,79. 

11 – Desempenho – significância educacional – demonstrada por intermédio de 

julgamentos independentes, de peritos, baseados na análise de itens e em escores de testes, 

efeitos colaterais, efeitos em longo prazo e ganhos comparativos, uso educacional importante. 

O principal propósito desta pesquisa foi o de fazer uma análise exploratória e 

independente, observando-se princípios tais como análise de fatores previamente estipulados, 

aspectos positivos e negativos no uso dos referidos objetos de aprendizagem, anotados tanto 

por professores quanto por alunos, dentre outros itens. É também de bom alvitre que se 

observem aspectos de melhoria ou não do uso desses objetos de aprendizagem junto à 

comunidade pesquisada (alunos e professores) pela aplicação e análise, tanto descritiva 

quanto inferencial dos dados pesquisados. 

12 – Custos – benefícios – análise abrangente dos custos, incluindo custos do 

julgamento de peritos, custos de julgamento independentes, comparação de custos de 

competidores. 

Nesse momento, não se teve muita preocupação com o quesito custo x benefício, 

pois todo o material aplicado foi desenvolvido pelo próprio autor, porém, na aplicação 

curricular normal deve-se ter todo um aparato de infraestrutura adequado ao desenvolvimento 

onde os custos devem ser avaliados. 

13 – Apoio ampliado – planos para futura coleta de dados do mercado e 

aprimoramento, treinamento em serviço, atualização de auxílios, estudo de novos usos e 

dados sobre usuários. 

É muito importante que o aluno seja acompanhado com uma metodologia 

específica quando de sua evolução no aprendizado de determinada disciplina. A prova tem 

importância, pois oferece ao professor uma ideia quantitativa, somativa, quase sempre ao 

final. A possibilidade de se avaliar de maneira formativa, entretanto, oferece um 

encantamento maior, pois o professor pode, mediante observações diárias e com viés mais 

qualitativo, usá-las na definição final do aprendizado do discente. Os que criticam a 
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observação somativa por total, pecam demasiadamente, pois não conseguem obter, também, 

outro referencial do tipo quantitativo. Afinal, prova mostra o que o aluno aprendeu e também 

o que ele não conseguiu aprender; e o mestre tem que observar estes aspectos. 

É nesse âmbito que as ideias de Scriven podem ser enxertadas no uso de Objetos 

de Aprendizagem em assuntos específicos multidisciplinares, utilizando-se da capacidade que 

eles possuem de virtualizar mecanismos que possam vir a disponibilizar ao docente envolvido 

na avaliação, opiniões ou observações qualitativas sobre o assunto estudado, podendo, assim, 

antecipar o desempenho numa prova final. 

É interessante notar que, neste estudo, tanto a pesquisa de novas tecnologias 

quanto a identificação de outros usos destas deverão ser otimizados e colocados em teste 

dentro âmbito educacional moderno em vistas a acompanhar o avanço das tecnologias 

educacionais que tanto impactam a sociedade. 

Apesar da existência de novas tecnologias, como, por exemplo, a Realidade 

Avançada
8
 e a impressão 3D

9
 dentre outras modalidades, se verificou o grande distanciamento 

da escola pública municipal de Fortaleza quanto ao uso de OAs no seu cotidiano. 

Os professores não possuem preparo para uso dessa tecnologia. Em alguns casos 

falta conhecimento sobre o tema e, em outros, ocorrem aversões às novas tecnologias.  

Se ocorreram tais problemas quanto ao uso dos OAs, quanto mais deverão ocorrer 

quanto ao uso da realidade avançada ou impressão 3D.  

3.1.2 Aprendizagem significativa à luz das ideias DE Carl Rogers 

 

Conforme Moreira (1983, p. 75), podem ser identificadas na literatura três tipos 

gerais de aprendizagem: a cognitiva, que resulta no armazenamento organizado de 

informações na mente do ser que aprende; a efetiva procedente de sinais internos da pessoa e 

pode ser identificada com experiências como prazer e dor, satisfação ou descontentamento, 

alegria ou ansiedade, e a psicomotora a envolver respostas musculares adquiridas mediante 

treino e prática. “Em termos de ensino, pode-se também distinguir três tipos de abordagens 

                                           
8
 Realidade Aumentada é um ambiente que envolve tanto realidade virtual como elementos do mundo real, 

criando um ambiente misto em tempo real. Por exemplo, um usuário da RA pode utilizar óculos translúcidos, 

e, através destes, ele poderia ver o mundo real, bem como imagens geradas por computador projetadas no 

mundo. (REALIDADE..., 2013). 
9
 Impressão 3D, também conhecida como prototipagem rápida, é uma forma de tecnologia de fabricação 

aditiva em que  um modelo tridimensional é criado por sucessivas camadas de material.
1
 São geralmente mais 

rápidas, mais poderosas e mais fáceis de se usar do que outras tecnologias de fabricação aditiva. Oferecem aos 

desenvolvedores de produtos a habilidade de num simples processo imprimirem partes de alguns materiais com 

diferentes propriedades físicas e mecânicas. (IMPRESÃO.., 2013). 

_____________________ 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fabrica%C3%A7%C3%A3o_aditiva&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fabrica%C3%A7%C3%A3o_aditiva&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Impress%C3%A3o_3D#cite_note-1
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gerais: a comportamentalista (behaviorista), a cognitivista e a humanística.” (MOREIRA, 

1983, p. 75). 

Na orientação comportamentalista, o aprendiz é considerado como um ser que 

responde a estímulos. Aí, a atenção volta-se para eventos observáveis e mensuráveis no 

mundo exterior ao indivíduo. 

Por outro lado, Moreira (1983, p. 75) diz que “A linha cognitivista enfatiza o 

processo da cognição, através do qual o mundo de significados tem origem. À medida que o 

aluno aprende, estabelece relações de significação, isto é, atribui significados à realidade em 

que se encontra.” 

Já na abordagem humanística, o mesmo autor explica que o aluno é considerado 

primordialmente como pessoa. O ensino deve facilitar a autorrealização, o crescimento 

pessoal. 

As ideias de Carl Rogers sobre aprendizagem e ensino estão alicerçadas em base 

humanística e visam à aprendizagem “pela pessoa inteira”, uma aprendizagem que transcende 

e engloba os três tipos gerais (cognitiva, afetiva e psicomotora). 

Na abordagem rogeriana, a facilitação da aprendizagem é considerada como o 

objetivo maior da educação. No lugar de existir uma “teoria de aprendizagem”, Rogers propõe 

uma série de “princípios de aprendizagem”, sendo um deles o fato de a aprendizagem 

significativa ocorrer quando a matéria de ensino é percebida, pelo aluno, como relevante para 

seus objetivos.  

 Assim, na abordagem rogeriana, parte da aprendizagem significante é adquirida 

mediante atos, sendo que “um dos meios mais eficazes de promover a aprendizagem consiste 

em colocar o aluno em confronto experiencial direto com problemas práticos – de natureza 

social, ética, filosófica ou pessoal – e com problemas de pesquisa.” (MOREIRA, 1983, p. 78). 

 

Para viver em mundo cuja característica central é a mudança, o indivíduo tem que 

aprender a aprender. Isso implica em estar aberto à experiência, em uma postura de 

busca contínua de conhecimentos. Não é o conhecimento em si que será de utilidade, 

mas a atitude de busca constante do conhecimento, e, [...] certamente, pouco do que 

Rogers propõe é observado comumente nas escolas”. (MOREIRA, 1983, p. 79). 

 

Os ensinamentos de Rogers, como se pôde verificar nos parágrafos anteriores, 

advieram de uma prática psicoterápica. Assim, para esse cientista, uma pessoa é um ser que 

sente, escolhe e decide sobre os fundamentos de seu viver. Portanto, se nos expressa como um 

agente de mudança, ou melhor, é o próprio mutante. 
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Quando uma pessoa começa a se desenvolver, ela o faz com todas as suas 

potencialidades. E isso é uma peculiaridade da pessoa. E como sua personalidade faz parte do 

holos, como um componente de uma estrutura interna de cada pessoa, a experiência é um 

fator por demais necessário para a efetivação dessa premissa. Por isso, Rogers diz que o 

desenvolvimento é autodirigido. 

Assim, entende-se que os Objetos de Aprendizagem funcionam como uma 

plataforma experiencial de importância capital para que o aluno, por via de seu ritmo, aprenda 

esse novo contexto cognitivo mediante também, a experiência única – o uso de OAs 

específicos. Com suporte nessa experiência, cada aluno vai reconhecendo o que é de 

importância ou não para o aprendizado escolar, se servirá ou não para sua vida. 

Dessa maneira, o aluno aprende por intermédio ao autoconhecimento, 

desenvolvendo saberes próprios por via de experiências pessoais. 

Com base no que foi demonstrado, tomou-se por diretriz a abordagem rogeriana 

da aprendizagem significativa como alcance a ser obtido no uso dos objetos de aprendizagem 

nas atividades de sala de aula.  

Dando continuidade ao planejamento de organização da dissertação, preparou-se 

para o capítulo a seguir, o detalhamento dos procedimentos metodológicos realizados no 

trabalho de campo.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

“A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem 

segundo o plano de um Ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última 

e mais elevada descoberta.” Isaac Newton 

 

A pesquisa foi realizada em duas escolas da rede municipal de ensino da 

Prefeitura Municipal de Fortaleza, a saber: Escola Municipal de Educação Infantil e 

Fundamental – EMEIF – Escola A – Secretaria Executiva Regional II e Escola Municipal de 

Educação Infantil e Fundamental – EMEIF – B, ambas intituladas a partir de agora de 

escolas A e B, respectivamente, também da mesma Secretaria Executiva Regional. 

4.1 Fases de execução da pesquisa 

 

Os instrumentos de pesquisa foram aplicados no mês de novembro de 2012, 

durante o período dos dias 05 a 12, conciliando-se os horários de aulas das professoras das 

duas escolas nos sétimos anos, conforme calendário que se segue: 

 

Quadro 1 - Distribuição dos dias de aplicação dos OA – Escola B 

Aplicativo Turno Dias Horário 

Chuvas Orográficas Tarde 07/11/2012 AAB 

Elementos Celulares Tarde 05/11/2012 CCD 

Elementos Celulares Tarde 12/11/2012 ACD 

Elementos Celulares Tarde 12/11/2012 CCD 

Fonte: Elaboração própria. 

 
Quadro 2 - Distribuição dos dias de aplicação dos OA - EMEIF – Escola A 

Aplicativo Turno 
 

Dias 

 

Horários 

 

Professora 

Chuvas 

Orográficas/Elementos 

Celulares 

Manhã 
 

07/11/2012 

 

AB/CD 

 

Rej 

Chuvas 

Orográficas//Elementos 

Celulares 

Tarde 
 

08/11/2012 

 

AB/CD 
Lor 

Fonte: Elaboração própria. 
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As fases de execução da pesquisa encontram na sequência. 

Fase 1 – Foram feitas reuniões com as diretoras das escolas pesquisadas e com os 

monitores dos laboratórios de Informática Educativa, para que fosse estabelecida a exibição 

da pesquisa a ser efetuada, mostrando-se que teriam que ser dadas aulas de maneira 

convencional e também com auxílio dos objetos de aprendizagem. Nesse momento, também 

foram mostrados os OAS Chuvas Orográficas e Elementos Celulares, bem como os 

formulários a serem preenchidos pelos alunos e pelas professoras (ver Apêndice A e     

Anexos A). 

Foi discutido também que seriam demonstrados aos alunos temas transversais que 

tratavam de assuntos, entre os quais se destacaram: o estudo das células de tecidos animais, 

bem como de chuvas, essenciais para a manutenção dos seres vivos. 

Fase 2 – Com relação à estratégia de pesquisa planejada, optou-se pela aplicação 

de uma aula convencional, durante 50 minutos, usando-se quadro-branco e pincel, sobre os 

temas envolvidos e, logo após, outra, também com o mesmo tempo, no laboratório de 

Informática, utilizando-se computadores com o sistema operacional Linux, onde já estavam 

instalados os objetos de aprendizagem. 

Fase 3 – Tanto as aulas convencionais quanto as que usaram os OAS foram 

realizadas pelo professor, tendo-se documentado na qualidade de pesquisador, no papel de 

observador do processo; as de laboratório, pelo professor e pelo monitor de laboratório de 

Informática, também sob a ótica do pesquisador.  

As fotos seguintes expressam momentos de realização das fases da pesquisa. 

    Figura 10 - Aula usando OA, em sala de aula, na escola B 

 
                                      Fonte: Fotografia de produção própria. 
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       Figura 11 - Aula convencional, em laboratório de informática, 

usando OA, em sala de aula, na escola B 

 
Fonte: Fotografia de produção própria. 

 

Figura 12 - Aula convencional, em sala de aula quadro-

branco e pincel, na escola A 

 
Fonte: Fotografia de produção própria. 

 

Figura 13 - Aula usando OA, em laboratório de 

Informática, na escola A 

 
Fonte: Fotografia de produção própria. 

Ao final de cada atividade, os alunos respondiam a dois instrumentos de pesquisa: 

os primeiros, dois formulários, que estarão como formulários de atividades e o segundo, 
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questionário conforme modelo apresentado no ANEXO I. Por outro lado, ao final das duas 

atividades, os professores respondiam a um questionário conforme ANEXO II. 

A seguir, os dados foram compilados, tabulados e trabalhados usando-se o um 

software específico. 

4.2 Os Objetos de Aprendizagem Utilizados na Pesquisa 

 

A tela inicial que propicia acesso aos OA estudados nesta pesquisa é mostrada 

na Figura 14. 

 

Figura 14 - Tela inicial do OA estudado na pesquisa em tela 

 
Fonte: obtida de software desenvolvido pelo autor. 

 

Quando da realização da pesquisa, foram escolhidos dois objetos de 

aprendizagem, denominados Chuvas Orográficas e Elementos Celulares, ligados, 

respectivamente, às disciplinas de Geografia e de Ciências. 

 

4.2.1 O OA Chuvas Orográficas 

 

Esse OA (Figura 15) aborda conteúdos de Geografia, propondo uma situação-

problema na qual os alunos podem ver e rever como funciona o tipo de chuva orográfica. Tal 

recurso foi imaginado, numa tentativa de simulação de um processo natural de explicação 

difícil, via uso de quadro-branco e pincel, pelo dinamismo que tal evento necessita. É de se 

ressaltar ainda que tal experimento em campo, nem sempre é possível de ser observado em 

sua totalidade.  
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Seu principal objetivo é o de favorecer ao aluno condições de aprendizagem do 

fenômeno geográfico Chuvas Orográficas, abordando também conteúdos de Ciências, 

explorando temas importantes na atualidade, como: aproveitamento da água, tipos de chuvas, 

problemas de desertificação na qual se encontram algumas regiões do semiárido nordestino, 

entre outros. 

 

Figura 15 - Tela de Interação do OA Chuvas Orográficas 

 
 Fonte: obtida de software desenvolvido pelo autor. 

 

4.2.2 O OA Elementos Celulares 

 

O OA Elementos Celulares é uma espécie de jogo de 7 erros, que tem como 

principal característica e funcionalidade a descoberta de elementos celulares que se 

apresentam na tela do jogo, à medida que os alunos vão passando o mouse do computador por 

sobre o desenho da célula. Vide Figura 16. 
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         Figura 16 - Tela de Interação do OA Elementos Celulares 

 
Fonte: obtida de software desenvolvido pelo autor. 

 

4.3 Universos e amostras da pesquisa 

 

As populações estudadas foram: os alunos de sétimos anos das escolas 

pesquisadas e a dos professores que lecionavam no citado ano.  

As amostras de pesquisa foram duas: a dos alunos, composta por 123 

respondentes, e a dos professores, compreendendo 3 docentes.  

 

4.4 Instrumentos de pesquisa 

 

Para os alunos, foi aplicado o questionário (ver apêndice A) e para os professores 

o instrumento B (ver anexos). 

No instrumento aplicado aos alunos, a escala de avaliação
10

 foi composta da 

seguinte forma: os itens variam de 0 a 3 (0 – Não sei dizer ; 1 – Diminuiu ; 2 – Permaneceu ; 

3 – Aumentou). 

As variáveis selecionadas para o estudo foram: interesse, satisfação, motivação, 

estímulo, disciplina e comprometimento com o aprendizado.  

Foram elaborados instrumentos de pesquisa no intuito de verificar o grau de 

importância dessas variáveis quando são utilizados objetos de aprendizagem em sala de aula.  

                                           
10

 Essa escala foi adaptada de uma citada na Internet. Depois de algum tempo, quando foi procurado o site não 

consegui encontrá-lo. 

_____________________ 
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A análise dos dados dos alunos foi realizada em dois grupos: 

 

Quadro 3 – Distribuição das variáveis entre os fatores escolhidos 

FATORES VARIÁVEIS 

1 Comprometimento, satisfação e motivação 

2 Interesse, estímulo e disciplina dos alunos 

                  

4.5 A escolha das variáveis de pesquisa 

 

A escolha das variáveis de estudo ocorreu em virtude da seguinte argumentação. 

A variável interesse, no âmbito psicológico, pode ser definida pelo sentimento que 

acompanha a atenção dirigida para um conteúdo específico. Já no contexto educacional, o 

conceito de interesse não é um tema recente, e é preocupação de intelectuais e educadores 

desde o século XIX e, com maior intensidade, desde o começo do século XX. Nos dias atuais, 

o interesse dos alunos pelas atividades escolares é tema recorrente nas discussões dos 

professores em reuniões pedagógicas ou mesmo em conversas informais dentro ou fora da 

escola. Uma das maiores e reiteradas queixas dos professores é em relação à falta de interesse 

dos alunos pelas aulas, pelas tarefas, enfim, pelas atividades escolares, o que aparece como 

justificativa para a falta de atenção, para a dispersão, para as ausências e para o baixo 

rendimento escolar. 

Nessa investigação foi feita comparando-se o interesse dos sujeitos na aula 

convencional x aula com os OA. 

A variável motivação pode ser definida por contentamento, prazer que resulta da 

realização do que se espera, do que se deseja. Na Psicologia, o entendimento do termo 

satisfação é retratado como um sentimento que surge simultaneamente com o preenchimento 

de uma determinada necessidade.  

Gadotti (2000, p. 9), escreve: 

 

Em geral, temos a tendência de desvalorizar o que fazemos na escola e buscar 

receitas fora dela quando é ela mesma que deveria governar-se. É dever dela ser 

cidadã e desenvolver na sociedade a capacidade de governar e controlar o 

desenvolvimento econômico e o mercado. A matéria-prima da escola é sua visão do 

futuro.  

A escola está desafiada a mudar a lógica da construção do conhecimento, pois a 

aprendizagem agora ocupa toda a nossa vida. E porque passamos todo o tempo de 

nossas vidas na escola - não só nós, professores - devemos ser felizes nela. A 

felicidade na escola não é uma questão de opção metodológica ou ideológica, mas 

sim uma obrigação essencial dela. Como diz Georges Snyders (1998) no livro A 

alegria na escola, precisamos de uma nova "cultura da satisfação", precisamos da 

"alegria cultural". O mundo de hoje é "favorável à satisfação" e a escola também 

pode sê-lo.  
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Vernon (1973, p. 11), esclarece que: “A motivação é encarada como uma espécie 

de força interna que emerge, regula e sustenta todas as nossas ações mais importantes. 

Contudo, é evidente que motivação é uma experiência interna que não pode ser estudada 

diretamente.” 

Outro escrito interessante sobre a motivação expande sua significação, pois 

conforme TODOROV (1997, p. 23-27), 

 

Se, no início do século, o desafio era descobrir aquilo que se deveria fazer para 

motivar as pessoas, mais recentemente tal preocupação muda de sentido. Passa-se a 

perceber que cada um já traz, de alguma forma, dentro de si, suas próprias 

motivações. Aquilo que mais interessa, então, é encontrar e adotar recursos 

organizacionais capazes de não sufocar as forças motivacionais inerentes às próprias 

pessoas [...] não existe o pequeno gênio da motivação que transforma cada um de 

nós em trabalhador zeloso ou nos condena a ser o pior dos preguiçosos. Em 

realidade, a desmotivação não é nenhum defeito de uma geração, nem uma 

qualidade pessoal, pois ela está ligada a situações específicas. 

 
Nesse ínterim, veem-se os objetos de aprendizagem como meios que possam 

proporcionar motivação aos educandos, a eles favorecendo aprendizagem satisfatória.  

A variável estímulo é considerada como aquilo que incentiva, impulsiona a uma 

resposta, entretanto, os conceitos de estímulo e resposta não podem ser entendidos 

separadamente. Qualquer evento do meio se torna um estímulo, se for seguido por uma 

resposta. Estes termos são de fundamental importância para que se possa estudar a relação do 

meio com o comportamento de forma específica e mais precisa. Espera-se que os OAs sejam 

veículos de estímulo à aprendizagem discente.  

A variável disciplina é aqui considerada como parte do comportamento 

responsável do estudante. Não é mais o educador que, como autoridade, impõe a disciplina, 

mas ela é desenvolvida conscientemente pelo aluno. Ela deve ser cuidada pelo próprio 

estudante numa perspectiva que o conduza à autonomia de seus atos.  

A interação de educadores e estudantes é condição básica para a aprendizagem., 

compreendida pelo compromisso ético de escutar, ouvir, acolher e formar as novas gerações 

transpondo a mera formação técnica e científica, a qual profissionais de outras áreas podem 

fazer. Educar é formar pessoas, gente, caráter e valores para a vida. 

 

 

 

 

 

http://www.coladaweb.com/
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          Quadro 4 - Especificação da amostra estudada 

 N Percentual 

Casos Válidos 

Excluídos(as) 

Total 

123 

0 

123 

100,00 

0,00 

100,00 
 Fonte: própria, obtida por meio de software específico de Estatística. 

 

Gráfico 1 - Distribuição das turmas em cada escola pesquisada 
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Fonte: própria, obtida por meio de software específico de Estatística. 

 

Gráfico 2 - Distribuição dos alunos por gênero 

49


39,84%
74


60,16%

Feminino

Masculino

SEXO - Gênero do sujeito

 
Fonte: própria, obtida por meio de software específico de Estatística. 
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4.6 Contextualização das escolas em seus respectivos ambientes 

socioeconômicos 

A comunidade que frequenta as escolas pesquisadas é formada por estudantes 

oriundos dos bairros Luciano Cavalcante e entorno, como conjunto Tasso Jereissati, Tancredo 

Neves. Jardim das Oliveiras, Édson Queiroz, Salinas, Cajazeiras e Guararapes. As escolas 

estão localizadas no bairro Luciano Cavalcante, tendo em suas proximidades a Câmara dos 

Vereadores de Fortaleza.  

Apesar de o entorno ser formado por condomínios luxuosos e por dois grandes 

shoppings – Iguatemi e Via Sul – os alunos que as frequentam são oriundos de comunidades 

onde as condições mínimas de infraestrutura constituem-se numa realidade cruel e desumana, 

com sérias dificuldades econômicas e condições precárias de subsistência para a maioria dos 

que nelas habitam. 

Notam-se também, em grande parte do corpo discente, a falta de perspectiva de 

vida e a baixa autoestima que o desencorajam fortemente. 

Por este motivo, há uma grande taxa de evasão escolar, tornando-os excluídos e 

despreparados para a vida, caindo, em sua grande parte, nos tentáculos vorazes dos 

traficantes, presença real no entorno da escola. 

No cotidiano, a inversão de valores éticos torna-se uma constante na realidade das 

referidas escolas. Isso não impede entretanto, que, dentro desse conjunto discente, não 

existam bons alunos criativos e que, apesar de todos os desencantos, conseguem se sobressair. 
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5 ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

 

“O que mata um jardim não é o abandono. O que mata um jardim é esse olhar 

vazio de quem por ele passa indiferente”. (Mário Quintana). 

 

Do formulário de pesquisa de avaliação dos professores participantes, extraíram-

se as considerações adiante expressas. 

Com relação à faixa etária, obteve-se um sujeito representado em cada uma das 

faixas, classificadas em Entre 20 e 35 anos, de 36 a 50 anos e Mais de 50 anos, 

respectivamente, observando-se uma distribuição bem equilibrada. 

As três professoras que participaram da pesquisa possuíam grau de ensino 

superior completo, todas com certificado de especialização. 

Com relação à experiência anterior com o uso de OAs, observou-se que somente 

uma das professoras (33,3%) já tinha usado antes objetos de aprendizagem, enquanto duas 

(66,7%) ainda não tinham usado de nenhuma maneira. Isso demonstra a necessidade de 

continuar disseminando essa cultura digital no meio das escolas públicas. 

No quesito que classifica a variável IMPRESSÕES APÓS O USO de OA EM 

EVENTOS ANTERIORES, a única professora que já tinha participado teve boas impressões 

sobre o uso, porém duas delas (66,7%) não puderam responder, pois nunca tinham participado 

de experiência dessa natureza. 

No que concerne à variável PARTICIPOU COMO, porém, apareceu uma 

preocupação: das entrevistadas, somente uma tinha participado e, mesmo assim, sozinha (sem 

nenhum apoio de pessoal de laboratório educacional), enquanto duas delas nunca chegaram 

sequer a participar.  

 

Uma observação importante pode ser extraída: a atividade de OA mostrou-se para 

todas como um grande desafio, porém em nenhum momento deixaram de enfrentá-los. 

Quando se pergunta se elas fariam outra atividade pedagógica dessa natureza 

novamente todas concordaram dizendo SIM, o que leva-se a depreender que a consideraram 

importante como instrumento de ensino. 

Outro fator positivo foi que, apesar dos problemas ocorridos pelo ineditismo da 

experiência, todas concordaram em sugerir outros temas para OAs, em que pudessem 

participar. 
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As novas TICS pareceram influenciar positivamente o comportamento das 

professoras pesquisadas, indicando que todas se sentiram confortáveis com o uso destas. 

Pôde-se verificar também que a experiência com o uso dos OA aumentou seus 

aprendizados com as TICs, pelo fato de terem validado suas opiniões com respostas 

afirmativas. 

Observou-se, também, que desafios foram encontrados pelo uso dos OAs: uma 

das professoras não encontrou desafios com as variáveis: software e hardware, enquanto duas 

delas, encontraram mais problemas com o software, principalmente no que concerne à 

instalação, mas nada que não pudesse ser contornado. Esse fato pode ser constatado pelo fato 

de que duas conseguiram superar totalmente os desafios, enquanto uma não encontrou 

desafios. 

Outra observação animadora é o fato de que todas responderam ser capazes de 

planejar novas atividades, isto é, novas aulas, a partir do uso de OAs. 

Todas foram capazes de denotar que o uso de OAs poderá proporcionar aulas mais 

interessantes, pelo maior grau de interatividade dos referidos objetos de aprendizagem, 

segundo a opinião das professoras pesquisadas. 

Concordaram também em dizer que o uso dos referidos objetos pode motivar mais 

os estudantes no que concerne ao aprendizado de temas específicos, previamente acordados. 

Notou-se que o uso de novas tecnologias permitiu que duas das três professoras 

mudassem sua maneira de administrar aulas. Isso porque a Informática permite uma aula mais 

descentralizada, onde o professor se preocupa mais com o escopo e qualidade da aula. 

Na análise do objeto de aprendizagem CHUVAS OROGRÁFICAS, notou-se certa 

regularidade entre os três níveis maiores: REGULAR, BOM e EXCELENTE, não tendo sido 

encontrada frequência alguma em RUIM. Verificou-se que duas das três professoras 

pesquisadas analisaram o OA em tela como EXCELENTE. 

Quanto à análise do objeto ELEMENTOS CELULARES, a indicação melhorou 

com duas marcações de EXCELENTE e uma de REGULAR, totalizando, respectivamente, 

66,7% e 33.3%. 

Quanto à funcionalidade, percebeu-se que a qualidade dos objetos testados foi 

boa, o que indica desempenhos satisfatórios das ferramentas analisadas. 

Quanto à ERGONOMIA DOS OAS, constatou-se que uma das professoras 

avaliou como EXCELENTE, enquanto duas a consideraram BOA. 
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A seguir, são trazidas algumas observações destacadas dos instrumentos de 

pesquisa aplicados, dando-se ênfase aos aspectos qualitativos do estudo em foco, segmentados 

em descrições advindas das professoras e dos alunos. 

5.1 Algumas observações descritas pelas professoras pesquisadas 

 

Profa. Rej – Especialista em Administração Escolar – Escola A – Sétima A – MANHÃ 

 

Quadro 5  – Expressão dos pontos fortes e fracos - Escola A – Manhã 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Excelentes objetos de aprendizagem Dificuldade em manusear as novas 

tecnologias 

Boa aceitação pelos alunos Não pode levar todos os alunos por falta de 

computadores 

Criatividade dos exercícios, 

principalmente do objeto de 

aprendizagem Elementos Celulares 

 

Fonte: Anotações das professoras pesquisadas. 

 

Quadro 6 - – Principais observações, em termos gerais sobre as atividades realizadas 

Achei interessante a experiência e muito proveitosa.  

Precisei fazer o planejamento da aula, reler o conteúdo, aprender a utilizar o programa 

CHUVAS OROGRÁFICAS e ELEMENTOS CELULARES. Os alunos gostaram e 

participaram bastante. Gosto de novidades e aprender cada vez mais. Se possível, 

gostaria de participar de novo. – 07-11-2012 
Fonte: Anotações das professoras pesquisadas. 

 

Professora não identificada – Escola A – Sétima B – TARDE 

  Quadro 7 – Expressão dos pontos fortes e fracos - Escola A – Tarde 

Pontos Fortes Pontos Fracos 
Motivação dos alunos Design dos objetos de aprendizagem 

Mudança de Rotina Entraves na escola 

Interatividade do conteúdo Quantidade de computadores insuficiente 

para a turma inteira 
Fonte: Anotações das professoras pesquisadas. 

 
  Quadro 8 - – Principais observações, em termos gerais sobre as atividades realizadas 

As primeiras dificuldades foram as logísticas na escola (chave de salas, quantidade de 

PC´s). O uso do material proporcionou ao aluno uma maior interação com o conteúdo, 

o que os motivou. 
Fonte: Anotações das professoras pesquisadas 
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Profa. Joel– Escola B – Sétima A – TARDE 

 

   Quadro 9 - – Expressão dos pontos fortes e fracos – Escola B 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Interatividade Indisciplina 

Interesse Impaciência 

Participação Tempo 
Fonte: Anotações das professoras pesquisadas 

5.2 Algumas observações descritas pelos (as) alunos (as) pesquisado(as) 

 

- ESCOLA B – SÉTIMA A – TURNO TARDE 

 

 ALUNO CÓDIGO 36 – SEXO MASCULINO 

Mais tempo na informática. Gostei da aula. 

 ALUNO CÓDIGO 45 – SEXO MASCULINO 

Eu gostei porque foi diferente das outras aulas. 

 ALUNO CÓDIGO 46 – SEXO FEMININO 

Que esses tipos de aulas aumentem na escola. 

 

- ESCOLA A – SÉTIMA A – TURNO MANHÃ 

 

 ALUNO CÓDIGO 17 – SEXO FEMININO 

 

Deveria ter mais aula no laboratório de informática 

Eu gostei dessa aula e queria que tivesse mai vezes porque foi interessante e legal 

e a gente aprende mais e conhece coisas diferentes. 

 ALUNO CÓDIGO 21 – SEXO FEMININO 

 

Eu acho que deveria haver mais aulas no laboratório de informática porque a 

gente se interessa mais e fica mais atento às explicações. 

 ALUNO CÓDIGO 34 – SEXO MASCULINO 

Achei legal a aula na sala de laboratório 

 

 

 



72 

 

- EMEIF ESCOLA A – SÉTIMA B – TURNO TARDE 

 

 ALUNO CÓDIGO 05 – SEXO FEMININO 

Eu gostaria se tivessem outras aulas mensalmente sobre esse e outros assuntos 

abordados aqui hoje. 

 ALUNO CÓDIGO 07 – SEXO MASCULINO 

Queria mais atividades, mas não só uma (ciências) e sim história e matemática e 

outras brincadeiras. 

 ALUNO CÓDIGO 09 – SEXO FEMININO 

Essas aulas me ensinaram um pouco daquilo que eu não sei, e eu gosto de 

trabalhar coisas novas que só vou aprender daqui alguns anos. 

 ALUNO CÓDIGO 09 – SEXO MASCULINO 

Essas aulas me ensinaram um pouco daquilo que eu não sei, e eu gosto de 

trabalhar coisas novas que só vou aprender daqui alguns anos. 
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6 ANÁLISE DA ESCALA DE AVALIAÇÃO APLICADA AOS ALUNOS 

 

"Deus criou tudo por número, peso e medida."  

(Isaac Newton). 

 

A escala de avaliação aplicada aos alunos exprimia na amostra coeficiente de 

precisão alfa de Cronbach igual a 0,74(considerada boa). 

O erro-padrão da medida foi de 1,2, correspondendo a 6,7% da amplitude da 

escala de medida do escore, inferior ao limite aceitável de 10% e coeficiente de sensibilidade 

de 1,48, implicando grande probabilidade de o instrumento expressar medida empírica com 

erro da medida inferior ao erro-padrão (1,2). 

A validade do conteúdo da escala mediante análise fatorial identificou dois fatores 

com valores próprios maiores do que 1, explicando 62,7% da variância total. O primeiro 

fator compôs-se das seguintes variáveis: comprometimento com o aprendizado, satisfação e 

motivação dos alunos, referentes ao uso de objetos de aprendizagem. 

Já o segundo fator se referiu às variáveis: interesse pelo aprendizado, ao estímulo 

e à disciplina dos alunos quando submetidos ao uso dos referidos objetos. 

O quadro seguinte encerra as estatísticas dos itens da escala: média aritmética, 

coeficiente de discriminação e coeficiente de variação. 

 

Quadro 10 – Estatísticas dos itens da escala: média aritmética, coeficiente de discriminação e 

coeficiente de variação 

 
Média 

Coeficiente de 

discriminação 
Coeficiente de variação 

INTERESSE - Interesse pelo uso do 

objeto de aprendizagem 2

,76 
,669 ,24 

COMPROMETIMENTO - 

Comprometimento com o aprendizado 2

,71 
,755 ,28 

SATISFAÇÃO - Satisfação com o uso da 

ferramenta objeto de aprendizagem 2

,75 
,609 ,22 

ESTÍMULO - Estímulo proporcionado 

pelo uso da ferramenta de aprendizagem 2

,70 
,677 ,25 

DISCIPLINA - Modificação do 

comportamento em relação à disciplina 

em sala de aula 
2

,77 
,598 ,22 

MOTIVAÇÃO - Motivacão propiciada 

pelo uso da ferramenta 
2

,79 
,516 ,18 
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Fonte: Elaboração própria. 

Os escores dos itens variam de 0 a 3 (0 – Não sei dizer ; 1 – Diminuiu ; 2 – 

Permaneceu ; 3 – Aumentou ). Considerando-se que a escala de medida de cada item varia em 

intervalos discretos de 0 inclusive a 3 inclusive, verificou-se que as médias das distribuições 

do escore dos itens são altas e próximas do limite superior da escala. Essas médias variam de 

2,70 a 2,79.  

Os 6 itens trazem bons coeficientes de discriminação, variando de 0,21 a 0,64, 

todos com valores superiores a 0,20. 

O coeficiente de variação da distribuição do escore do item variou de 0,18 a 0,28, 

indicando que essas distribuições são homogêneas, isto é, os escores no item estão pouco 

espalhados, com relação às suas médias. 

Desempenho dos sujeitos na amostra da escala. 

Fator 1 

A tabela exprime apresenta a distribuição em intervalos de classe da nota total da 

escala na amostra. 

 

Tabela 1 - Nota do aluno na escala de avaliação (em intervalos de classe) 

  
Frequência % % acumulada 

  1 - menor que 2 2 1,6 1,6 

  2 - igual ou maior que 2 e menor que 4 2 1,6 3,3 

  3 - igual ou maior que 4 e menor que 6 12 9,8 13,0 

  5 - igual ou maior que 8 107 87,0 100,0 

  Total 123 100,0   

Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 3 - Nota do aluno na escala de avaliação 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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A nota na escala trouxe média aritmética de 9,2, com mediana 10,0 e coeficiente 

de variação de 14,6% mostrando que a distribuição da nota é homogênea. O coeficiente de 

assimetria expressou-se com valor igual a – 2,34, indicando uma forte concentração das notas 

acima da média aritmética. 

Somente 4 sujeitos exibiram nota menor do que 6 (3,2%) e 12 (9,8% da amostra) 

notas maiores que do 6 e menores do que 8. 107 (87,0%) apontaram nota igual ou maior do 

que 8. 

 

 Tabela 2 - Nota do aluno, em intervalos de classe, no fator 1: comprometimento, satisfação e   motivação 

 
Frequência % % acumulada 

  1 - menor que 2 2 1,6 1,6 

  2 - igual ou maior que 2 e menor que 4 1 ,8 2,4 

  3 - igual ou maior que 4 e menor que 6 4 3,3 5,7 

  4 - igual ou maior que 6 e menor que 8 20 16,3 22,0 

  5 - igual ou maior que 8 96 78,0 100,0 

  Total 123 100,0   

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 4 - Nota do aluno no fator 1: comprometimento, satisfação e 

motivação 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A nota exprimiu média aritmética de 9,2, com mediana 10,0 e coeficiente de 

variação de 1,78% O coeficiente de assimetria mostrou-se com valor igual a – 2,98, indicando 

intensa concentração das notas acima da média aritmética. O intervalo de confiança para a 

média populacional para uma confiança de 95% é dado por (8,8; 9,4). 
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Somente 7 sujeitos registraram nota menor do que 6 (5,7%) e 20 (16,3% da 

amostra) exibiram notas maiores do que 6 e menores do que 8. 96 (78,1%) expressaram nota 

igual ou maior do que 8. 

 

Tabela 3 - Nota do aluno, em intervalos de classe, no fator 2: interesse, estímulo e disciplina 

 
Frequência % % acumulada 

  1 - menor que 2 1 ,8 ,8 

  3 - igual ou maior que 4 e menor que 6 3 2,4 3,3 

  4 - igual ou maior que 6 e menor que 8 26 21,1 24,4 

  5 - igual ou maior que 8 93 75,6 100,0 

  Total  123 100,0   

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 5 - Nota do aluno no fator 2: interesse, estímulo e disciplina 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A nota neste fator trouxe média 9,1, com mediana 10,0 e coeficiente de variação 

de 16,1%. O coeficiente de assimetria foi de -2,67, indicando forte concentração das notas 

acima da média. 75% dos alunos apresentaram notas no intervalo igual ou maior do que 8,0. 

26 (21,1%) apontaram notas no intervalo igual ou maior do que 6 e menor do que 8 e, 

somente 4 alunos (3,2%) indicaram nota menor do que 6. 

A nota total na escala trouxe média 9,1 para o sexo masculino e 9,2 para o feminino. 

No fator 1, obteve-se média 9,0 para o sexo masculino e 9,4 para o feminino. Já no fator 2, 9,2 

para o masculino e 9,0 para o feminino, conforme o quadro a seguir. 
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Quadro 11 – Distribuição de medidas estatísticas por sexo, levando em consideração nota do aluno na 

escala de avaliação, nota do aluno no fator 1 e nota do aluno no fator 2. 

SEXO   

Nota do aluno na 

escala de 

avaliação 

Nota do aluno no 

fator 1: comprome-

timento, satisfação e 

motivação 

Nota do aluno no 

fator 2: interesse, 

estímulo e 

disciplina 

Masculino N 74 74 74 

  Média 9,0991 8,9790 9,2192 

  Mediana 10,0000 10,0000 10,0000 

  Desvio padrão 1,34112 2,06242 1,28383 

Feminino N 49 49 49 

  Média 9,2290 9,4331 9,0249 

  Mediana 10,0000 10,0000 10,0000 

  Desvio padrão 1,33129 1,20276 1,72181 

Total N 123 123 123 

  Média 9,1509 9,1599 9,1418 

  Mediana 10,0000 10,0000 10,0000 

  Desvio padrão 1,33327 1,77881 1,47030 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Por meio da análise de variância, verificou-se a não ocorrência de diferença 

significativa entre os dois sexos, tanto na nota total da escala quanto nos fatores 1 e 2 

(respectivamente, F=0,278 ; p = 0,60 ; F=1,936 ; p=0,17 ; F=0,513 ; p=0,48). 

Em relação às quatro turmas, as médias em cada turma são delineadas no quadro 12. 
 

Quadro 12 –Distribuição das notas dos alunos na escala de avaliação, no fator 1 e no 2, entre escolas e turmas 

TURMA - Nome da turma   

Nota do aluno na 

escala de 

avaliação 

Nota do aluno no 

fator 1: comprome-

timento, satisfação 

e motivação 

Nota do aluno no 

fator 2: interesse, 

estímulo e disciplina 

1 - Turma 1 – Escola A N 18 18 18 

  Média 8,7654 9,1358 8,3951 

  Mediana 8,8889 10,0000 9,4444 

  Desvio padrão 1,77282 1,59682 2,47639 

2 - Turma 2 – Escola B N 16 16 16 

  Média 9,1667 9,2361 9,0972 

  Mediana 10,0000 10,0000 10,0000 

  Desvio padrão 1,31468 2,52457 1,41821 

3 - Turma 3 – Escola C N 16 16 16 

  Média 9,0972 8,8889 9,3056 

  Mediana 9,4444 10,0000 10,0000 

  Desvio padrão 1,07104 1,51807 1,06381 

4 - Turma 4 – Escola D N 73 73 73 

  Média 9,2542 9,2085 9,2998 

  Mediana 10,0000 10,0000 10,0000 

  Desvio padrão 1,27368 1,71213 1,17861 

Total N 123 123 123 

  Média 9,1509 9,1599 9,1418 

  Mediana 10,0000 10,0000 10,0000 

  Desvio padrão 1,33327 1,77881 1,47030 

Fonte: Elaboração própria. 
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A análise de variância não indicou diferença significativa entre as turmas nas médias 

da nota total da escala e nas médias das notas, tanto no fator 1 quanto no fator 2 

(respectivamente, F=0,651 ; p = 0,58 ; F=0,15 ; p = 0,126). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“A Matemática não mente. Mente quem faz mau uso dela.” (Albert Einstein). 

 

Não é possível excluir a informática do convívio escolar diário, tampouco ela 

pediu licença para entrar na vida de cada qual. 

O aparecimento das novas tecnologias computacionais (notebooks, netbooks, 

tablets e smartphones), além da presença das grandes redes sociais, levam os alunos a 

aprenderem de outras maneiras, pois na maioria das vezes, não dependem mais unicamente do 

professor, tampouco de estarem ou não numa sala de aula. 

Isso está mudando e tenderá a modificar ainda mais o paradigma de 

ensino/aprendizagem reinante na atualidade, principalmente quando se leva em consideração 

a maior facilidade do aprendizado dos softwares exibidos no mercado de Informática, 

tornando-se mais fáceis de serem disseminados. 

O resultado desta pesquisa mostra que, quando essa relação entre professor, aluno 

e objetos instrucionais é bem constituída, com a participação e opinião de todos, os resultados 

do aprendizado são muito mais satisfatórios, pois variáveis como interesse pelo aprendizado, 

satisfação em aprender e motivação, dentre outras, se mostram como de relevante importância 

para os alunos. 

Quando as professoras foram questionadas após a aplicação do teste, disseram-se 

satisfeitas com a experiência, considerando como muito importante a contribuição que objetos 

de aprendizagem podem levar a uma melhor prática dos alunos, principalmente quando os 

assuntos abordados são de natureza transdisciplinar. Isso acontece porque tais temas podem 

ser virtualizados em laboratórios de Informática Educativa, a um baixo custo e com uma boa 

experiência para o tripé escola – aluno – professor. 

Salientam, entretanto, que, experiências contingenciais, sem um programa 

consistente e incluso no plano de ensino da escola como um todo, podem ensejar expectativas 

não muito promissoras em alunos e professores. 

Foi observado também que tais experiências ainda são de baixa frequência nas 

escolas municipais de Fortaleza, o que conduz a se pensar que esta pesquisa tem certo caráter 

inédito na cidade. 

Isso permite dizer-se que o resultado desta investigação não deve ser interpretado 

como sendo definitivo, devendo ser continuada até mesmo sob nova ótica, a fim de que se 
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possa tornar essa experiência como não contigente e mais corriqueira na prática diária das 

escolas da capital cearense. 

O ânimo que se tem em prosseguir nessa linha de pesquisa está em que todas as 

professoras consultadas se acharam capazes no sentido de planejar aulas usando tais objetos 

de aprendizagem e que, se bem empregados, podem proporcionar aulas mais interessantes 

para os alunos, inclusive propiciando maior motivação. 

Ora, nesse mundo midiático, as coisas animadas são mais interessantes do que as 

estáticas e essas interações são fundamentais para o aprendizado. 

Nessa nova maneira de ver o ganho de conhecimentos, podem ser ensejados 

projetos futuros, dentre os quais se destacam: 

 

1) verificar como essas novas tecnologias podem ser introduzidas na grade 

curricular das escolas públicas como atividades normais e não como fatos 

pontuais; 

2) tais experiências poderão ser feitas conforme os modelos já em uso nas escolas 

da rede privada de ensino da capital cearense, adaptando-os à realidade das 

escolas públicas não somente do Município de Fortaleza, mas também do 

Estado do Ceará; 

3) aprofundar o estudo dos objetos de aprendizagem e já olhando os contributos 

da realidade aumentada, para, em conjunto com o uso da lógica fuzzy, 

introduzir tais modelos no cotidiano dos alunos mais carentes e 

4) verificar como a parceria entre técnicos em Informática e profissionais da área 

de Educação podem contribuir, por meio do SCORM, com a transformação do 

aprendizado dos alunos nas escolas públicas. 

É bom observar, também, que o intuito principal deste trabalho não foi a 

verificação da qualidade dos objetos de aprendizagem, mas, essencialmente, quais suas 

contribuições na relação de aprendizagem dos alunos, observando-se as variáveis Interesse, 

Satisfação, Motivação, Estímulo, Disciplina e Comprometimento com o Aprendizado, por 

parte de pesquisa realizada com os alunos e na experiência dos professores (vide Anexo A e 

Apêndice A). 

O motivo da não avaliação da qualidade dos objetos de aprendizagem foi o fato de 

que foram construídos sem nenhuma infraestrutura. Por exemplo, não se contou com mesa 

gráfica, nem com equipe de desenho, tampouco com programadores especializados.  
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Tudo se fez praticamente sozinho no estudo: interface gráfica, código de 

programação e desenho. 



82 

 

REFERÊNCIAS 

 

BIOS.Missão.Disponível em: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/staticspages?t=0. 

Acesso em 23 maio 2012. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Para a educação melhorar, todos devem participar. 

2013. Disponível 

em:<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_jfilter&%20params[search_relevance]=

PROINFO%C2%A0&Itemid=164]>. Acesso em: 26 maio 2013. 

 

DUTRA, Renato; TAROUCO, Liane, PASSERINO, Liliana. O Uso de Objetos de 

aprendizagem SCORM para apoiar a Avaliação Formativa. In: SIMPÓSIO 

BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, 19, 2008, Fortaleza. Anais... 

Fortaleza, 2008.  

 

E-PROINFO.Conheça o e-ProInfo. Disponível em: 

http://eproinfo.mec.gov.br/fra_eProinfo.php?opcao=1. Acesso em 24 maio 2012 

 

GOMES, Eduardo Rodrigues; Objetos Inteligentes de Aprendizagem; Uma abordagem 

baseada em agentes para objetos de Aprendizagem. 2005. Dissertação. (Mestrado em Ciências 

da Computação) – Instituto de Informática, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre, 2005). 

 

HAETINGER, D.; RELA, E.; SCHWAB, L. G.; KONRATH, M. L. P.; KIST, T.; 

CARVALHO, M. J. S.; NEVADO, R. A. Formação de professores e práticas pedagógicas 

no contexto escolar das séries iniciais. RENOTE – Revista Novas Tecnologias na Educação, 

Porto Alegre: CINTED/UFRGS, 2006. 

 

HISTÓRIA do Lego. In: WIKIPÉDIA, A Enciclopédia livre, 2013. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_do_Lego>. Acesso em: 26 maio 2013. 

IMPRESSÃO 3D. 2013. In: WIKIPÉDIA, A Enciclopédia livre, 2013. Disponível em: < 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Impress%C3%A3o_3D, em 12/07/2013>. Acesso em: 26 maio 

2013. 

 

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERS. Capítulos. 2002. 

Disponível em: <http://www.ieee.org.br/capitulos/>. Acesso em: 12 maio 2012. 

LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34. 2004. 

LINUX. O que é interoperabilidade, compatibilidade e portabilidade? Disponível em: 

<http://www.4linux.com.br/que-interoperabilidade-compatibilidade-portabilidade.html>. 

Acesso em: 12 Agosto de 2012. 

 

MACEDO, Diego. O que é Interoperabilidade? 2012. Disponível em: 

<http://www.diegomacedo.com.br/o-que-e-interoperabilidade/, Diego Macêdo - Analista de 

T.I>. Acesso em: 26 maio 2013. 

 

MERLOT, How did Merlot get started? Disponível em http://taste.merlot.org//. Acesso: 12 

Agosto de 2012. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/staticspages?t=0
http://penta2.ufrgs.br/Liane/artigos/Avaliacao%20Formativa%20SCORM.pdf
http://penta2.ufrgs.br/Liane/artigos/Avaliacao%20Formativa%20SCORM.pdf
http://eproinfo.mec.gov.br/fra_eProinfo.php?opcao=1
http://taste.merlot.org/


83 

 

 

MERLOT. Multimedia Educational Resource for Learning na Online Teaching. 1997. 

Disponível em: <www.merlot.org>. Acesso em: 12 dez. 2012. 

 

MICROSOFT. Microsoft na Educação. 2013. Disponível em: <http://www.microsoft. 

com/brasil/educacao/parceiro/objeto_texto.mspx#EVB>. Acesso em: 26 maio 2013. 

MOREIRA, Marco Antônio. Teorias de Aprendizagem.São Paulo: EPU, 1983. 

 

NUNES, César. Objetos de aprendizagem a serviço do professor. 2004.  

<http://edusource.wetpaint.com/>. Acesso em: 26 maio 2013. 

NUPIC.Núcleo de Pesquisas em Inovação Curricular. Disponível em 

http://www.nupic.fe.usp.br/. Acesso em 12 dez 2012. 

 

OBJETOS de Aprendizagem. In: WEBEDUC, 2013. Disponível em: <http://webeduc. 

mec.gov.br/linuxeducacional/curso_le/4_1_objetos_aprendizagem.html>. Acesso em: 26 

maio 2013. 

 

PERSPECTIVAS atuais da educação. São Paulo Perspec. [online]. 2000, vol.14, n.2, pp. 03-

11. ISSN 0102-8839.  http://dx.doi.org/10.1590/S0102-88392000000200002.  

 

PORTAL DO PROFESSOR. Interação e colaboração. Disponível em:  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ sobre.html. Acesso em 23 dez 2012. 

 

REALIDADE aumentada. In: WIKIPÉDIA, A Enciclopédia livre, 2013. Disponível em: < 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Realidade_aumentada>. Acesso em: 26 maio 2013. 

RIVED. Pesquisando no Rived. 2013. Disponível em: <http://rived.mec.gov.br/site_ 

objeto_lis.php>. Acessado em: 26 maio 2012. 

 

RIVED.Conheça o RIVED.Disponível em: http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php. 

Acesso 12 nov 2012. 

 

SAMPAIO, Romilson Lopes; ALMEIDA, Ana Rita Silva. Aprendendo matemática com 

objetos de aprendizagem. Ciências & Cognição, Local, v. 15, n. 1, p. 64-75, 2010.  

SANTOS, Cristiane do Socorro Ferreira dos. Avaliação de materiais virtuais interativos 

para o ensino de matemática na Educação Básica. REnCiMa, Local, v. 2, n. 1, p. 81-95, 

jan./jun. 2011. 

 

TODOROV, João Cláudio; MOREIRA, Márcio Borges. O conceito de motivação na 

psicologia. Rev. bras. ter. comport. cogn.,  São Paulo,  v. 7,  n. 1, jun.  2005 .   Disponível em 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

55452005000100012&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  15  set.  2013. 

 

TODOROV, João Cláudio; MOREIRA, Márcio Borges. O conceito de motivação na 

psicologia. Rev. bras. ter. comport. cogn.,  São Paulo,  v. 7,  n. 1, jun.  2005 .   Disponível em 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

55452005000100012&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  15  set.  2013. 

 

 

UFC VIRTUAL.Breve Histórico. Disponível em: 
http://www.virtual.ufc.br/portal/historicos.aspx. Acessado em 22 maio 2013. 

http://www.microsoft.com/brasil/educacao/parceiro/objeto_texto.mspx
http://www.microsoft.com/brasil/educacao/parceiro/objeto_texto.mspx
http://edusource.wetpaint.com/
http://www.nupic.fe.usp.br/
http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php.%20Acesso%2012%20nov%202012
http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php.%20Acesso%2012%20nov%202012
http://www.virtual.ufc.br/portal/historicos.aspx


84 

 

 

VIANNA, Heraldo Marelim. Avaliação educacional: teoria, planejamento, modelos. São 

Paulo: IBRASA, 2000. 

 

WILEY, David A. Connecting learning objects to instructional design theory: definition, 

a metaphor, and a taxonomy. Disponível em: http://www.wesrac.us.usc.edu/wired/bldg-

7_file/wiley.pdf.(Acessado em 09/12/2012). 

 

 

http://www.wesrac.us.usc.edu/wired/bldg-7_file/wiley.pdf.(Acessado
http://www.wesrac.us.usc.edu/wired/bldg-7_file/wiley.pdf.(Acessado


85 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

 

AVALIAÇÃO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM  
PERFIL DO ALUNO 

ESCOLA: _________________________________TURMA : _______________ : TURNO : _____                                                           

 

Sexo: 1. M (   )    2. F (    ) 

Prezado Aluno, 
Você está participando de uma nova experiência. Trata-se do estudo de determinados conteúdos 

utilizando-se de objetos de aprendizagem, usando o Laboratório de Informática e de forma 

convencional (na própria sala de aula). Assim, solicitamos que você responda algumas perguntas, com 

sinceridade. Não há necessidade de identificar-se. Obrigado, antecipadamente.  

Importante : De acordo com o Learning Objects Metadata Workgroup, Objetos de Aprendizagem 

(Learning Objects) podem ser definidos por "qualquer entidade, digital ou não digital, que possa ser 

utilizada, reutilizada ou referenciada durante o aprendizado, suportado por tecnologias". 

1- Considerando-se o uso de objetos de aprendizagem e somente o uso do quadro branco e o pincel, 

você achou que, no primeiro caso, seu interesse pelos assuntos abordados: 

(A) Aumentou  (    )                    (B) Diminuiu  (    )      

(C )Permaneceu  (    )   (D) Não sei dizer (   ) 

2-Sua satisfação usando os objetos de aprendizagem em questão, no Laboratório de Informática: 
(A) Aumentou  (   )      (B) Diminuiu (   )    

(C)Permaneceu  (   )   (D) Não sei dizer (   ) 
3- Sua motivação com o  uso do Laboratório de Informática e com o auxílio do professor: 

(A) Aumentou (   )     (B) Diminuiu (   )      

(C  Permaneceu  (   ) (D) Não sei dizer (   )  
4-Seu estímulo ao estudo dos temas abordados em Laboratório de Informática, com relação aos ensinados 

em sala de aula convencional:. 

( A) Aumentou   (   )            (B) Diminuiu (   ) 

(C) Permaneceu (   )               (D) Não sei dizer (   ) 
5-Sua disciplina no Laboratório de Informática, com relação à sala de aula convencional:. 

( A) Aumentou   (   )                   (B) Diminuiu (   ) 

(C) Permaneceu (   )               (D) Não sei dizer (   ) 
6-Seu comprometimento com o aprendizado, estudando com os objetos de aprendizagem testados, com 

relação a uma aula convencional: 

( A) Aumentou (   )                                (B) 

Diminuiu (   ) 

(C) Permaneceu (   )                            (D) 

Não sei dizer (   ) 

Espaço para que você, aluno, forneça sugestões sobre a atividade que acabaram de fazer: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
Obrigado! 
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ANEXO A – PROTOCOLO DE ENTREVISTA – SERVIÇO DE PROFESSORES 

 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA – SERVIÇO DE PROFESSORES 

ESCOLA : ___________________________________TURMA: _____________  TURNO: ________ 

SEXO: 1. M (    )       2. F (    ) 

FAIXA ETÁRIA: Marque com um X                                                    ESCOLARIDADE:                    

20 a 35      (    )                              1. Ensino Médio             (    )           4.    Pós -Graduação 

36 a 50      (    )                              2. Superior Incompleto  (     )            4.1. Especialização   (    ) 

mais de 50(    )                             3.Superior Completo        (    )            4.2.  Mestrado          (    ) 

 

Sobre as atividades de que 

participou. Conte-nos sobre 

1 2 3 4 

1 - Sua experiência com a utilização de 

objetos de aprendizagem. (anterior) 

 

Já tinha usado  
(    )  SIM 

(    )  NÃO 

 

Suas 

Impressões 

(   )RUINS 

(   )REG 

(   )BOAS 

(   )EXCEL 

 

Participou 

como ? 

(   ) Sozinho(a) 

(   ) Com 

um(a) 

parceiro(a) 

Era turma de 

mais de 30 

alunos ? 

 

(    )  SIM 

(    )  NÃO 

2 O desenvolvimento de sua 

experiência . 

 

Como se 

desenvolveu a 

aula. Houve 

desafios ? 

(    )  SIM 

(    )  NÃO 

 

Faria outra 

atividade dessa 

natureza 

novamente ? 

(    ) SIM 

(    ) NÃO 

 

Seria capaz de 

sugerir outros 

temas para 

confecção de 

OA’s? 

(    ) SIM 

(    ) NÃO 

Nunca mais 

usaria os 

OA’S, 

(    ) SIM 

(    ) NÃO 

 

3- Sua experiência com  uso das 

novas tecnologias. (atual) 

Sentiu-se 

confortável 

com o uso das 

novas 

tecnologias? 

(    )  SIM 

(    )  NÃO 

 

Sua 

experiência 

nesse projeto 

aumentou seu 

aprendizado 

nas novas 

tecnologias ?: 

(    )  SIM 

(    )  NÃO 

Você 

encontrou 

desafios mais 

com os 

softwares ou 

com o 

hardware? 

(   ) software 

(   ) hardware 

Conseguiu 

superar esses 

desafios ? 

(    ) SIM 

(    ) NÃO 

 

4-Sobre a utilização de Objetos de 

Aprendizagem 

Seria capaz de 

planejar uma 

aula usando O 

A´s ? 

(    )  SIM 

(    )  NÃO 

 

O uso de 

OA´S poderia 

proporcionar 

aulas mais 

interessantes? 

(    )  SIM 

(    )  NÃO 

Os O A´S 

podem motivar 

mais os 

estudantes ? 

(    )  SIM 

(    )  NÃO 

Sua maneira 

de 

administrar a 

classe muda 

com o uso de 

O A´s? (    )  

SIM 

(    )  NÃO 

Sobre as atividades de que 

participou. Conte-nos sobre: 

1 2 3 4 

 

5- Os objetos de aprendizagem 

aplicados, 

 

O que achou 

do OA 

“Chuvas 

 

E sobre o de 

“Elementos 

Celulares ? 

 

Onde o 

“Chuvas 

Orográficas 

Onde o 

“Elementos 

Celulares” tinha 

maior qualidade 
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Orográficas “ 

como 

elemento 

auxiliador do 

tema ? 

 

(   )RUIM 

(   )REG 

(   )BOm 

(   )EXCEL 

 

 

 

(   )RUIM 

(   )REG 

(   )BOM 

(   )EXCEL 

“tinha maior 

qualidade ? 

 

(   ) Nos 

desenhos; 

(   ) Na 

funcionalidade 

(   ) Na 

interatividade 

(   ) Em 

nenhum dos 

casos 

? 

(   ) Nos 

desenhos; 

(   ) Na 

funcionalidade 

(   ) Na 

interatividade 

(   ) Em nenhum 

dos casos 

6-As impressões do uso dos materiais 

usados nessa atividade, do ponto de 

vista ergonômico, você pode dizer 

que são: 

RUINS REGULARES BOAS EXCELENTES 

 

 Cite 03 pontos fortes e 03 pontos fracos em relação aos cursos oferecidos: 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

  

  

  

  

 

Quais são suas principais observações, em termos gerais, sobre a atividade realizada. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Fortaleza, _____/______/_____ 

Obrigado por sua participação. 

                                           
 

 

 

 

 

 

 


