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Resumo: Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa realizada a partir do Curso de 

Especialização - Mídias na Educação, realizado na Universidade Federal de Alagoas em 

parceria com a Secretaria de Educação a Distância – SEED/MEC. O estudo teve por objetivo 

compreender qual é a percepção dos professores participantes do curso acerca dos Objetos de 

Aprendizagem - OA. Participaram do estudo 165 professores que avaliaram quantitativamente 

e qualitativamente diversos OA de diferentes áreas de conhecimento. Nesse artigo, nos 

deteremos apenas na análise de dez OA de matemática selecionados e avaliados por 49 

professores. Na coleta de dados, os professores, divididos em equipes, avaliaram os OA 

através de uma ficha avaliativa e de um relato escrito. Para análise foram considerados os dois 

OA mais avaliados. 

Palavras-chave: Objetos de Aprendizagem, Mídias na Educação, Formação de Professores. 

 

Abstract: This paper presents the results of a survey conducted in the Specialization Course - 

Media in Education, held at the Universidade Federal de Alagoas in partnership with the 

Department of Distance Education - SEED / MEC. The study aimed to understand the 

 perception of the   teachers  that attended the course  about  Learning Objects - LO. Study 

participants were 165 teachers who evaluated quantitatively and qualitatively different LO  of 

different areas of knowledge. In this article, we will analyze only  ten mathematics LO 

selected and evaluated by 49 teachers. For data collection, teachers were divided into teams, 

assessed the LO through an evaluative statement and a written report. For analysis we 

considered the two most valued LO. 
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1. Introdução 

Ao longo da evolução tecnológica da humanidade, ocorreram diversas mudanças na 

educação, em especial às transformações ocorridas nos meios de comunicação. Tais 

transformações modificam os papéis de diversos profissionais, dos quais são exigidas novas 

habilidades e competências técnicas múltiplas para atuarem na sociedade contemporânea, 

possibilitando assim, novas formas de ensinar e aprender. Ao tratar especificamente da 

educação, os desafios ao lidar com os indivíduos oriundos desse contexto são enormes, visto 

que, há uma grande necessidade de modificações na prática e postura dos educadores. 

Segundo Moran (2007),  

Necessitamos dos educadores tecnológicos, que nos tragam as melhores 

soluções para cada situação de aprendizagem, que facilitem a comunicação 

com os alunos, que orientem a confecção dos materiais adequados para cada 

curso, que humanizem as tecnologias e as mostrem como meios e não como 

fins. (p.38)  

Vários estudos têm mostrado (VALENTE, 1993; KENSKI, 2004; NUNES, 2007) a 

relevância de explorar as temáticas relacionadas a tecnologia no ambiente escolar, uma vez 

que, os benefícios para os indivíduos que fazem parte da escola são significativos, na medida 

em que possibilita o desenvolvimento de várias competências. 

Segundo Lévy (1998):  

Na face interna, as redes de computadores carregam uma grande quantidade 

de tecnologias intelectuais que aumentam e modificam a maioria das nossas 

capacidades cognitivas: memória (banco de dados, hiperdocumentos), 

raciocínio (modelização digital, inteligência artificial), capacidade de 

representação mental (simulações gráficas interativas de fenômenos 

complexos) e percepção (síntese de imagens especialmente a partir de dados 

digitais). O domínio dessas tecnologias intelectuais dá uma vantagem 

considerável aos grupos e aos contextos humanos que as utilizam de maneira 

adequada (p.42).  

No cenário educacional há diversas instituições nacionais
4
 e internacionais

5
 que 

sentiram a necessidade atender essa realidade e de tornar disponíveis suas produções 

intelectuais em formato digital, dos quais podemos destacar os Objetos de Aprendizagem - 

OA que são produzidos para serem utilizados no computador, com ou sem o uso da internet e 

se enquadram dentro de um ambiente virtual. 

                                                           
4
Por exemplo: http://www.cinted.ufrgs.br/CESTA/repositoriosOA.html; http://www.nuted.edu.ufrgs.br/objetos/; 

http://www.labvirt.fe.usp.br/;  http://sites.unifra.br/Default.aspx?alias=sites.unifra.br/rived;  
5
Por exemplo: http://www.merlot.org/merlot/index.htm;  http://www.escolavirtual.pt/;  http://www.wisc-

online.com/ 

http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=julcirocha.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Fsites.unifra.br%2FDefault.aspx%3Falias%3Dsites.unifra.br%2Frived&sref=http%3A%2F%2Fjulcirocha.wordpress.com%2F2009%2F05%2F21%2Frepositorios-de-objetos-de-aprendizagem-disponiveis-na-internet%2F
http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=julcirocha.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Fwww.merlot.org%2Fmerlot%2Findex.htm&sref=http%3A%2F%2Fjulcirocha.wordpress.com%2F2009%2F05%2F21%2Frepositorios-de-objetos-de-aprendizagem-disponiveis-na-internet%2F
http://www.escolavirtual.pt/
http://www.wisc-online.com/
http://www.wisc-online.com/
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Os OA se apresentam em diversos formatos, podendo oferecer várias propriedades 

importantes como: textos, páginas em HTML, interação, imagens, gráficos, áudio, vídeo, 

feedback, entre outros, através de animações ou simulações. No entanto, a utilização dessa 

ferramenta pelos educadores ainda está em um processo lento de desenvolvimento, visto que, 

trata-se de um recurso que exige o conhecimento das diversas mídias, bem como, uma maior 

clareza da importância de vincular o uso da tecnologia ao fazer pedagógico. Portanto, há uma 

grande necessidade de possibilitar momentos para formação e reflexão de professores para o 

uso e avaliação de OA. 

Nesse sentido, esse estudo busca apresentar os resultados obtidos a partir da análise 

quantitativa e qualitativa de OA utilizados e avaliados por professores participantes do curso 

de Especialização Mídias na Educação desenvolvido pela Universidade Federal de Alagoas 

(UFAL) juntamente com a Secretaria Estadual de Educação de Alagoas (SEE/AL), com o 

intuito de discutir e estimular a utilização dos OA pelos professores da Educação Básica.  

2. Contextualização Teórica  

Há vários termos para designar um material de aprendizagem no formato eletrônico. 

No entanto, o termo mais usado e referenciado é o de Wiley (2000) que define Objetos de 

Aprendizagem - OA, como “qualquer recurso de aprendizagem digital que possa ser utilizado 

em vários contextos instrucionais para dar suporte à aprendizagem (p.2)”.  

Nesse sentido, compreende-se OA, como um recurso digital produzido com fins 

pedagógicos, que pode ser utilizado em diversos contextos e que auxiliam significativamente 

o processo de aprendizagem. 

Para Nunes (2007), “alguns objetos de aprendizagem são instigantes e desafiadores o 

suficiente para colocar o aluno num papel ativo de reflexão, investigação e mesmo criação” 

(p.8). 

Durante a produção de OA são levados em consideração alguns 

elementos que fazem parte da essência desse recurso digital. São eles: 

reusabilidade, capacidade de poder ser utilizado mais de uma vez e em 

diferentes situações; modularidade, decomposição do conteúdo em pedaços 

menores com pequeno grau de dependência um do outro; interoperabilidade, 

possibilidade do OA ser utilizado em diferentes máquinas sem que haja 

alteração de suas características; acessibilidade, capacidade de ser acessado; 

interação, participação ativa do usuário, podendo modificar e intervir no OA; 

conceituação, vínculo essencial do OA com o conteúdo a ser abordado; 

identificação por metadados, informações relacionadas a identificação que 

permite o OA  ser facilmente localizado (WILEY, 2000). 



4 

 

Os OA são armazenados em repositórios que além de possuir os metadados desta 

ferramenta, facilitando sua identificação, disponibiliza o guia do professor, material que 

orienta o educador no desenvolvimento do objeto. O guia além de nortear as ações do 

professor, dando dicas e sugestões, favorece o enriquecimento teórico-prático deste discutindo 

o conteúdo que OA aborda.  

 No Brasil, através de uma ação do Ministério da Educação, foi criado a Rede 

Interativa Virtual de Educação – RIVED
6
, programa desenvolvido pela Secretaria de 

Educação de Ensino à Distância do Ministério da Educação do Brasil – SEED/MEC que 

produziu conteúdos pedagógicos digitais objetivando favorecer a aprendizagem das 

disciplinas da educação básica, a formação cidadã do indivíduo, além de promover a 

publicação gratuita na internet dos materiais produzidos. Trata-se de um repositório no qual 

estão disponíveis OA construídos em várias áreas do conhecimento (Biologia, Física, 

Matemática, Língua Portuguesa, entre outras). 

Os conteúdos produzidos pelo RIVED consistem em atividades multimídia, 

interativas, que se apresentam na forma de animações e simulações. Possibilitam ao usuário 

testar diferentes caminhos, visualizar conceitos de diferentes pontos de vista e comprovar 

hipóteses. 

De acordo com o RIVED (NASCIMENTO, 2006), durante a construção de OA deve 

ser levada em consideração a promoção da educação em três perspectivas, uma educação 

contextualizada, que envolve o aluno na situação real (reality-on), o desenvolvimento do 

pensamento crítico e do estímulo ao raciocínio (minds-on) e o desenvolvimento da autonomia 

do aluno de forma que ele experimente e explore os fenômenos (hands-on). 

3. Aspectos Metodológicos  

Esse estudo foi desenvolvido a partir do Curso de Especialização - Mídias na 

Educação
7
, oferecido a professores da rede pública de ensino de Alagoas e realizado na 

Universidade Federal de Alagoas em parceria com a Secretaria de Educação a Distância – 

SEED/MEC.  

                                                           
6
 www.rived.mec.gov.br 

7
 O programa tem como uma de suas principais características a integração das diferentes mídias ao processo de 

ensino e de aprendizagem. Foi oferecido a professores da Educação Básica, Educação Especial e Educação de 

Jovens e Adultos, profissionais e graduandos de áreas ligadas ao magistério e à gestão educacional. Na 

Universidade Federal de Alagoas o curso ocorreu na modalidade semipresencial utilizando a plataforma e-

Proinfo. 
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Teve como sujeitos participantes da pesquisa 165 professores matriculados no Módulo 

Informática II - O Uso de Objetos de Aprendizagem, dos quais 80% pertencem ao sexo 

feminino e 20% pertencem ao sexo masculino. 

O objetivo do estudo foi compreender qual a percepção dos professores acerca dos 

OA. Para tanto, a pesquisa foi organizada em três momentos, no primeiro, os professores 

participaram de uma formação que abordou o uso das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação – TIC na educação, tratando especificamente dos OA, essa primeira etapa teve 

como intuito possibilitar a reflexão e construção de conhecimento acerca da temática da 

pesquisa, dando base para a avaliação que seria realizada posteriormente. No segundo 

momento, os professores foram divididos em equipes de até quatro pessoas e orientados a 

explorar vários repositórios de OA. No terceiro momento, as equipes selecionarem três OA 

para realizarem uma análise quantitativa e qualitativa da ferramenta. 

 Para o desenvolvimento da análise quantitativa foi disponibilizado aos professores 

uma ficha avaliativa (GRACINDO, 2009) que possui 28 critérios divididos em duas 

categorias de análise com 14 critérios cada. A primeira categoria “Guia do Professor” busca 

avaliar os aspectos pedagógicos contidos no guia, bem como as instruções e sugestões 

apresentadas ao professor. A segunda categoria “Animação/Navegação” busca analisar os 

aspectos da interface dos OA, como também as questões referentes a interação e motivação 

que objeto proporciona. A referida ficha deve ser quantificada pelos professores com um 

score que vai de 0 a 4 pontos cada, resultando em uma pontuação geral que classifica a 

qualidade dos OA selecionados. 

 No caso da análise qualitativa, foi solicitado as equipes que realizassem um relato 

escrito explicitando a avaliação do grupo acerca de cada OA selecionado, bem como, a visão 

geral da ferramenta. 

 Para uma melhor organização do estudo, as informações coletados foram divididas de 

acordo com a área de conhecimento que os OA se referiam, agregando em sessões diferentes 

a avaliação dos OA de matemática, português, química, física, entre outros. Após essa divisão 

os dados quantitativos foram tabulados. Os dados qualitativos foram categorizados de acordo 

com os relatos alcançados. Para preservar a identidade dos professores os relatos serão 

nomeados utilizando a sigla E1 (Equipe 1), E2 (Equipe 2) e assim por diante. 
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A análise dos dados foi realizada através do confronto das informações obtidas com o 

referencial teórico da pesquisa. Nesse artigo, nos deteremos apenas na análise de dez OA de 

matemática selecionados e avaliados por 49 professores. Os demais dados coletados e 

analisados serão divulgados futuramente. 

4. Resultados e Discussões 

Os dados que serão apresentados mostram a avaliação dos professores acerca dos OA 

de matemática selecionados. Para uma melhor compreensão, segue a tabela: 

TABELA 1. Resultados das análises dos OA 

Nome do Objeto 
Frequência 

de escolha do 
objeto (%) 

Guia do 
Professor 

Objeto 
(Animação/Navegação) 

Média Geral 

A Arte dos Mosaicos 3,8 49,0 42,0 91,0 

A Matemática e as Artes Visuais 3,8 41,0 48,0 89,0 

Frações 3,8 26,0 39,0 65,0 

Matemática 3,8 44,0 48,0 92,0 

Montando Mosaicos 3,8 51,0 52,0 103,0 

Profissões X Matemática 3,8 56,0 56,0 112,0 

Recobrindo a Sala 3,8 34,0 31,0 65,0 

Resolvendo Equações Através da 
Balança 

3,8 33,0 49,0 82,0 

Tangran 11,5 38,0 47,3 85,7 

Um dia de Trabalho na Fazenda 57,7 53,9 50,8 104,7 

A partir dessa tabela foi possível gerar um gráfico que mostra a frequência de escolha 

de cada OA:  

 

Gráfico 1. Freqüência de escolha dos OA 
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Para efeito de análise selecionamos os dois OA que foram mais avaliados “Um dia de 

trabalho na fazenda” que teve adesão de 58% da população pesquisada e “tangram” com 10%, 

ambos do RIVED. Tais objetos serão analisados de acordo com os relatos coletadas que 

tratam especificamente deles. Além disso, apresentaremos a partir de todos os relatos de 

matemática alcançados, a visão geral dos professores sobre a ferramenta OA. Destacamos que 

a freqüência 3.8% na tabela corresponde a adesão de uma equipe na realização da avaliação. 

Seguiremos apresentando os objetos e suas respectivas avaliações em detalhes. 

4.1. Um dia de trabalho da fazenda 

Trata-se de um OA que desenvolve conceitos matemáticos como: contagem, 

ordenação, inclusão de classes, conservação de número, entre outros. Possui como público 

alvo crianças que estão estudando no 2º ano do Ensino Fundamental.  

 

Figura 1: OA Um dia de trabalho na fazenda 

Através dos relatos das equipes formadas por professores, foi possível perceber as 

impressões que as equipes tiveram acerca da ferramenta. 

Com relação ao OA “Um dia de trabalho na fazenda”, a questão que nos chamou a 

atenção a princípio foi: o que levou mais da metade das equipes escolherem esse objeto? 

Analisando os relatos, foi possível perceber que uma das características que favoreceu a 

escolha refere-se a forma lúdica e atraente que o objeto apresenta. De acordo com as equipes 

o OA estimula os alunos do 2ª ano do ensino fundamental a pensar em estratégias para a 

resolução das atividades propostas de forma lúdica, dinâmica e prazerosa na sala de aula, 

motivando-os para avançar no seu processo de construção de significados (E8). Além disso, 
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foi considerado muito estimulante [...] Seu formato colorido atrai a atenção fazendo com que 

eles aprendam de forma lúdica (E10). 

Segundo Mattar (2008), 

A possibilidade de criar locais de aprendizagem mais lúdicos, semelhantes 

aos espaços dos games, provoca uma interação mais intensa e prazerosa dos 

alunos com seus colegas, com o professor, com o conteúdo e principalmente 

com os objetos e o próprio ambiente. (p. 1-2) 

Nesse sentido, a inclusão de recursos que chamem a atenção do aluno e que 

desenvolva o lúdico das crianças é pertinente, na medida em que possibilitará que estas se 

envolvam com as atividades e aprendam de forma prazerosa, facilitando assim, a ação 

pedagógica do educador. 

Os professores ressaltam ainda, que o fato deste OA não possuir pré-requisitos para 

seu uso, facilita seu desenvolvimento com os alunos, principalmente com os que acabaram de 

ingressar na escola. Uma das vantagens para ser utilizado com alunos de 1ª série é que 

reforça a formalização do conceito para crianças não exigindo nenhum pré-requisito (E3). 

Dessa forma, [...] está apropriado para ser desenvolvido com criança no início do ensino 

fundamental (E4).  

No entanto, em um dos relatos, uma equipe coloca que durante as atividades poderia 

haver mais recursos visuais que pudessem facilitar a navegação dos alunos que ainda tem 

dificuldade de leitura, uma vez que o guia do professor, não se pede um pré-requisito (E11). 

Pode-se notar, que se por um lado o professor considera a não exigência de pré-

requisito uma vantagem para as crianças que acabam de entrar na escola, por outro lado, 

outros professores vêem a necessidade do OA se apresentar de maneira auto-explicativa, visto 

que, muitas dessas crianças ainda possuem dificuldades de leitura e até mesmo de navegação. 

Essa reflexão nos remete a uma das perspectivas de promoção da educação 

apresentadas pelo RIVED e que deve ser considerada na construção de OA, trata-se da visão 

hands-on, que mostra a necessidade do OA possibilitar a autonomia do aluno, para que em 

um papel ativo, ele explore os fenômenos apresentados (NASCIMENTO, 2006). 

Dentre as falas evidenciadas na pesquisa, chama a atenção, muitos professores 

apontarem que o OA “Um dia de trabalho na fazenda”, apesar tratar de uma área de 

conhecimento que muitos alunos possuem dificuldade, proporciona a construção de conceitos 

matemáticos de forma prazerosa. De acordo com os relatos os trabalhos com números 
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costumam consistir em dificuldades para as crianças e jovens (E1), mas através do uso do 

OA, o desenvolvimento dessas atividades propicia uma aprendizagem significativa, pois o 

contexto envolve um ambiente diversificado, onde o aluno pode aprender brincando e 

interagindo, podendo fazer a correspondência numérica de forma simplificada, com certeza 

constitui uma base para o desenvolvimento cognitivo (E1). Corroborando com a idéia, outra 

fala afirma que, com esse objeto o discente (alunos de 2º ano) tem a oportunidade de 

vivenciar os conhecimentos no campo da matemática brincando, visto que a animação 

resignifica o aprendizado que outrora era percebido como algo repetitivo, mecânico e 

cansativo (E7).  

Dessa forma, podemos levantar a hipótese de que o uso dos OA possibilita o 

desenvolvimento de novas práticas, contribuindo significativamente na relação que o aluno 

estabelece com determinada área de conhecimento, uma vez que, uma disciplina que a criança 

não goste ou que possua mais dificuldade, pode se tornar mais atrativa, interessante e 

estimuladora para ela, mediante o uso dessa ferramenta. 

Para Behar et al (2009)  

Ao disponibilizar diversas mídias, os OAs tem a possibilidade de subsidiar 

diferentes práticas pedagógicas, de forma que seus usuários, possam 

constituí-lo como um espaço rico em descobertas por  meio de sua 

interatividade e na interação com seus pares. (p.70) 

Por fim, foi notório que a ferramenta também atende as expectativas dos alunos com 

relação a realidade tecnológica que vivem, visto que, o OA apresenta os recursos advindos 

dessas tecnologias. O objeto analisado evidencia práticas de ensino-aprendizagem que 

norteia a compreensão da matemática de forma interativa, atendendo as expectativas dos 

educandos em meio às tecnologias exploradas (E7). 

4.2. Tangram 

Este OA aborda através de um jogo de quebra-cabeças os conceitos de área, perímetro 

e reconhecimento de polígonos e suas propriedades. Possui como público alvo alunos do 1º 

ano do Ensino Médio. 
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Figura 2: OA Tangran 

 

 Dentre os aspectos levantados pelos professores acerca do OA “Tangran”, as falas 

evidenciam que ele foi considerado uma excelente ferramenta para auxiliar os alunos a 

desenvolverem os conceitos de polígonos. 

 Além disso, as equipes demonstraram que trata-se de um OA desafiador. Segundo os 

relatos é um jogo de boa qualidade que estimula o aluno ao seu desafio e habilidades com os 

polígonos para utilizar o tangran (E10). Ele instiga o educando a descobrir figuras 

geométricas não convencionais utilizando abstração e imaginação. Outro ponto 

importante é a manipulação das peças ajudando a relacionar os polígonos e suas 

propriedades, consolidando assim os conceitos (E5). 

Entretanto, a principal característica que sobressaiu nos relatos é referente a 

possibilidade de reutilização que ele possui, visto que, o objeto se apresenta como uma 

ferramenta fundamental para professores de matemática e artes aplicarem em sua prática 

pedagógica (E3), como  também, é reutilizável em diversos ambientes de aprendizagem, 

possibilitando continuar a ser usado independente de mudança de tecnologia (E3).  Ademais, 

permite ser utilizado em matemática para trabalhar com figuras geométricas, possibilitando 

atividades diferentes da maioria contida nos livros, podendo ser destinado a alunos do ensino 

fundamental e ensino médio (E5). 

 A questão da reutilização apresentada por alguns professores evidencia que o objeto 

foi construído levando em consideração umas das características inerentes aos OA. Apesar 

dos conceitos de OA serem diversos (KONRATH, 2006; TAROUCO, 2003; ASSIS, 2005), 



11 

 

suas características são praticamente descritas de forma similar (ASSIS, 2005; WILEY, 2000; 

LONGMIRE, 2000; MERRILL, 1998), entre elas está o conceito de reutilização, que diz 

respeito a possibilidade do OA ser utilizado de diferentes formas e em diferentes contextos, 

essa característica é de suma importância pois permite uma flexibilidade maior aos 

professores para o uso da ferramenta. Destacamos também que no relato da equipe, o OA 

permite explorar atividades diferentes da maioria contida nos livros, consequentemente, 

quebra a rotina de exercícios em livros, que muitas vezes cansa e desestimula o aluno. 

A partir da análise dos OA “Um dia de trabalho na fazenda” e “Tangran” podemos 

concluir que a maioria dos professores avaliou as duas ferramentas de forma positiva, 

denotando o potencial que os objetos possuem na construção de conceitos matemáticos de 

forma lúdica, interativa e prazerosa, sem dúvida alguma, para eles, trata-se de um recurso 

digital relevante que possibilita a criança aprender brincando. 

4.3. Visão geral dos professores sobre os OA 

A reflexão realizada sobre os relatos dos professores contribuiu significativamente 

para a exploração da temática OA, visto que, através das falas evidenciadas na pesquisa foi 

possível perceber os impactos, os benefícios, limites e possibilidades que esta ferramenta 

representa. 

Dentre os aspectos levantados pelos professores, os OA se apresentam como uma 

ferramenta didática que estimula a criança no seu processo de aprendizagem e que contribui 

na intervenção pedagógica do professor, visto que, oportuniza ao educador trabalhar de 

forma empírica e lúdica [...] e propicia uma aprendizagem significativa [...] onde o aluno 

pode aprender brincando e interagindo (E3). 

Além disso, muitos professores otimizaram os recursos atrativos que os OA 

apresentam, pois tais recursos, despertam ainda mais o interesse dos alunos. Os efeitos visuais 

e sonoros despertam a curiosidade dos alunos, estimulam a motivação e a criatividade, 

despertando o interesse pelo aprender (E3). Em um dos relatos também chama a atenção, a 

equipe explicitar que o objeto de aprendizagem tem que ser atrativo tanto para o professor 

quanto para o aluno (E12), refletindo assim, que despertar o interesse do professor pela 

ferramenta também é pertinente e necessário.  

No entanto, é importante ter consciência de que os recursos por si só, não garantem 

uma total inovação pedagógica, porém, a presença desses mecanismos auxilia na prática 
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didática e no processo de construção de conhecimento, visto que, as crianças respondem 

melhor aos estímulos proporcionados pelos OA (SÁ FILHO et al, 2004). 

A mesma equipe mostra que o OA é um excelente recurso digital utilizado em sala de 

aula, uma vez que, melhora a motivação, desenvolvimento e desempenho do aluno e do 

professor (E12). 

Os professores revelam ainda, a mudança que o uso do OA provoca na forma como é 

trabalhada determinada área de conhecimento, nesse caso específico, a matemática. Segundo 

os professores, esse módulo (um dos OA avaliados) vem desmistificar o pré-conceito existente 

acerca de práticas tradicionais do ensino de matemática (E3). De acordo com a mesma 

equipe, é sem sombra de dúvida uma ferramenta valiosa a favor do processo de ensino-

aprendizagem, principalmente quando se trata da disciplina matemática, que apesar de 

possibilitar várias formas de ser ministrada, alguns profissionais ainda se detém a práticas 

tradicionais (E3). 

Para Leite et al (2006),  

a visão que muitos alunos e professores têm da matemática, como disciplina 

escolar, é daquela matéria difícil e desvinculada do cotidiano. As aulas de 

matemática, muitas vezes, tornam-se momentos de repassar regras que 

devem ser usadas pelos alunos a fim de resolverem problemas para fixação 

do conteúdo dado (p.59). 

Numa tentativa de alterar essa realidade, o uso dos OA torna-se viável, na medida em 

que desperta o interesse do aluno em aprender e disponibiliza a este, diversas ferramentas que 

estimula a construção de conhecimentos. 

Por fim, os professores demonstram a importância que a formação sobre a temática 

OA teve para eles, deixando a entender que muitos não conheciam este material didático que 

pode ser explorados em sala de aula como auxílio a prática pedagógica. O importante nesta 

formação foi saber que há projetos tão interessantes com relação ao uso de objetos na área 

de matemática para aprendizagem e conseqüentemente ensino, permitindo assim, desenvolver 

habilidades para a sua utilização em sala de aula, oferecendo ao professor de matemática, 

instruções voltadas sobre os dados que se devem inserir para prosseguir na navegação do 

objeto, como também indicações das referências utilizadas e/ou referências sugeridas para 

pesquisa (E2). 
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5. Considerações Finais 

Diante dos resultados, percebemos que os professores participantes da pesquisa 

obtiveram um olhar bastante otimizador sobre esta ferramenta didática. Ao confrontarmos os 

dados quantitativos e qualitativos do estudo, foi possível perceber que a alta frequência de 

acesso a determinados objetos está relacionada aos recursos que estes apresentam, bem como 

a sua contextualização e disponibilizações de atrações para os alunos. Além disso, foi notório 

que a ferramenta despertou o interesse dos professores em aprimorar sua prática educativa, 

visto que, para eles os OA representam um excelente recurso didático para a escola.    

Dessa forma, a partir das avaliações feitas pelos professores, constatamos que é 

imperativo propiciar mais momentos de formação e exploração dos OA, objetivando uma 

maior reflexão dos professores com relação ao uso dos objetos para que ressignifiquem sua 

prática docente em prol da melhoria da qualidade da educação, atendendo as reais 

necessidades da criança. 
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