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Resumo: Acompanhando o movimento de inserção da tecnológica na educação, uma das propostas do
projeto Arte com Ciência é disseminar a cultura digital nas escolas contempladas com o projeto através de
ações que incentivem os alunos a produção de objetos educacionais como meio de implementar uma rede
de conhecimentos que vise a produção colaborativa e o compartilhamento de objetos educacionais. O
presente tem como intuito descrever o processo de construção de objetos de aprendizagem dos alunos do
ensino médio do Colégio estadual professor Raimundo Mendonça de Araújo envolvidos no projeto Arte com
Ciência. Procura-se descrever o processo, identificar as dificuldades e facilidades do processo e mapear os
produtos, ainda provisórios com relação a produção colaborativa de objetos aprendizagem por alunos e
professores.

Palavras – Chave: Aprendizagem Colaborativa – Objetos de Aprendizagem – Tecnologia Educacional

Resumen: Siguiendo el movimiento de la inserción tecnológica en la educación, uno de los proyectos
propuestos Arte con Ciencia intende difundir la cultura digital en las escuelas a través de actividades que
estimulan a los estudiantes a producir materiales educativos como medio de implementar una red de
conocimiento que produzca el intercambio de objetos de aprendizaje. El presente estudio de caso tiene el
proposito de describir el proceso de construcción de objetos de aprendizaje de los estudiantes de
secundaria de la Escuela Estadual Profesor Mendonça Raimundo de Araújo que participan en el proyecto
Arte con Ciencia. Buscamos describir el proceso, identificar las dificultades y facilidades encontradas y
mapear los productos, todavía provisorios, en relación a la producción colaborativa de objetos de
aprendizaje por alumnos y maestros.

Palabras - clave: aprendizaje colaborativo - Objetos de Aprendizaje - Tecnología Educativa

1. Introdução:

Em virtude do constante avanço das ciências e tecnologias de comunicação e informação, a sociedade tem

Pág.1/7



passado por profundas mudanças culturais. Mudanças estas que em virtude da alta velocidade de
propagação de informações tem proporcionado mudanças significativas em diversos setores. Na educação,
o impacto dessa mudança é notório através no perfil do aluno dessa geração, pois a escola deixou de ser o
espaço absoluto de aquisição do conhecimento.

Neste aspecto, com o intuito de acompanhar os avanços da sociedade da informação, documentos oficiais
com diretrizes norteadoras de ensino como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), orientam para o
uso das TIC[4] no espaço escolar. No entanto, este processo de incorporação das TIC em sala de aula
requer transformações significativas na prática docente e reflexões constantes, pois é preciso descobrir a
melhor forma de lecionar de acordo com o referido processo (Brasil, 1996). Diante dessa premissa, Moran
(2000, p.36) afirma que:

“ensinar com as novas mídias será uma revolução se mudarmos simultaneamente
os paradigmas convencionais de ensino, que mantêm distantes professores a
alunos. Caso contrário, conseguiremos dar um verniz de modernidade, sem
mexer no essencial”.

A produção e acesso a informações e a quantidade de novas publicações na rede, traz para o aluno uma
gama de possibilidades de aprendizagem, que podem ser coerentes ou não, mas que desloca os docentes,
ao poucos, de ser o “centro das atenções”, tornando-os mediadores na relação dos alunos com as
informações e a produção do próprio conhecimento. Acompanhado os rumos dessa sociedade, é necessário
que a escola adote medidas estratégicas para. Além de conviver com as TIC, utiliza-las de forma a
desenvolver esse prévio conhecimento trazido pelo aluno e possibilitar o uso destas informações para a
construção colaborativa do conhecimento, tornando a tecnologia como instrumento de apoio a
aprendizagem.

Nesta perspectiva, autores como Moran (2003) e Lévy (1993) discutem a inserção das TIC na educação
como forma de garantir o aprendizado dos alunos, gerando assim, novas articulações de ensino. Para
Moran (2003):

“Os recursos de informática não são o fim da aprendizagem, mas são os meios
que podem instigar novas metodologias que levem o aluno a “aprender a
aprender” com interesse, com criatividade, com autonomia. O professor não pode
se furtar de articular projetos de aprendizagem que envolva tecnologia,
principalmente quando ela já está disponível em suas instituições de ensino”.

Seguindo essa perspectiva, conforme Lévy(1999):

“Em novos ‘campus virtuais’, professores e estudantes partilham recursos
materiais e informacionais (sic), aprendendo ao mesmo tempo e atualizando
continuamente os seus saberes. Os estudantes podem participar de conferências
eletrônicas, nas quais intervêem os melhores pesquisadores de suas disciplinas. O
professor, mediador, ou cada participante se torna o animador da inteligência
coletiva dos grupos, tendo como atividade o incitamento à troca de saberes, a
mediação relacional e simbólica”

De acordo com essas premissas, as TIC na educação proporcionam inúmeras contribuições facilitadoras da
aprendizagem do aluno. Entretanto, para que se possa utilizar os benefícios que os recursos tecnologia
oferece é necessário práticas que disseminem entre professores e alunos a utilização destes recursos além
da pesquisa, e criando assim uma cultural digital educativa.

Como forma de incentivar práticas educativas que utilizem recursos tecnológicos por parte dos alunos do
Ensino Médio de quatro colégios da rede estadual de ensino do centro sul sergipano, o projeto Arte com
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Ciência, objetiva, dentre outros propósitos, incentivou a construção de atividades que incentivem os
alunos participantes à construção de objetos educacionais a serem publicados numa rede social educativa.

O projeto Arte com Ciência é realizado em parceria entre o Instituto de Pesquisa em Inovação Tecnológica
(IPTI), a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Secretaria da Educação do Estado de Sergipe (SEED) e
tem como principal objetivo, além de inserção de uma cultura digital nas escolas, conceber e implementar
uma estratégia de mobilização de professores e alunos de instituições de ensino de Nível Médio, voltada ao
aprimoramento de ensino e aprendizagem de ciências exatas e naturais, relacionadas a atividades
pertinentes aos setores de Petróleo e Gás, Biocombustíveis e Petroquímica, através de uma abordagem
que explora a relação entre Arte , Ciência e Ecologia

Como meio de disseminar a Cultura Digital nos colégios, inicialmente, o projeto montou em cada colégio
um Laboratório de Multimídia, compostos por computadores específicos para ilha de edição de áudio e
vídeo. Após esta etapa foram promovidas, pela equipe de comunicação, arte/design do projeto Arte com
Ciência, oficinas de aperfeiçoamento com a finalidade de capacitar a comunidade escolar no bom uso do
laboratório para fins educativos.

Logo, o presente artigo tem como objetivo descrever o processo de construção colaborativa de objetos de
aprendizagem dos alunos do ensino médio, especificamente do Colégio Estadual Professor Raimundo
Mendonça de Araújo envolvidos no projeto Arte com Ciência.

2. Objetos de Aprendizagem

No contexto de recursos tecnológicos aplicados na educação, os objetos educacionais torna-se cada vez
mais uma boa opção de aprendizagem devido à sua forma pontual e interativa de apresentação de
conceitos.

Existem diversos conceitos sobre os objetos de aprendizagem, mas de uma maneira geral, o objeto de
aprendizagem é qualquer recurso digital com fins educacionais que possam ser reutilizáveis. Em outra
perspectiva, são recursos destinados ao auxílio à aprendizagem do aluno tanto na modalidade presencial
como a distância, como considera Beck (2002, p. 1):

“[...] Qualquer recurso digital que possa ser reutilizado para o suporte ao ensino.
A principal idéia dos Objetos de Aprendizado é quebrar o conteúdo educacional
em pequenos pedaços que possam ser reutilizados em diferentes ambientes de
aprendizagem [...]”

Numa perspectiva complementar deste conceito, Tarouco et al (2003. P.2) define como:

“[...] Qualquer recurso, suplementar ao processo de aprendizagem, que pode ser
reusado para apoiar a aprendizagem. O termo objeto educacional (learning
objects) geralmente aplica-se a materiais educacionais projetados e construídos
em pequenos conjuntos com vistas a maximizar as situações de aprendizagem
onde o recurso pode ser reutilizado. A idéia básica é a de que os objetos sejam
como blocos com os quais será construído o contexto de aprendizagem. ’’

Para que determinado recurso tecnológico educacional seja determinado como objeto de aprendizagem,
este deve seguir características como:reusabilidade, portabilidade, modularidade e metadata. (Handa e
Silva, 2006) Considerando estes referenciais, pode-se chegar à conclusão de que os objetos de
aprendizagem nos remetem a um novo tipo de aquisição de conhecimento, onde o professor deixa de ser a
fonte principal de informação e passa a ter o papel de mediador da aprendizagem do aluno.
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3. Procedimentos Metodológicos da Pesquisa

A presente pesquisa se caracteriza como descritiva de cunho qualitativa. Conforme Creswel (2007) a
caracterização para este tipo de pesquisa está associado ao tipo do objeto de investigação, nesse caso a
construção de objetos educacionais, no qual a maior parte da coleta de dados se dará no ambiente dos
sujeitos desta pesquisa.

Considerando esta característica do método de pesquisa, em relação à estratégia de investigação,
optou-se pelo estudo de caso, essa estratégia parte do objeto de estudo e pelo universo de sujeitos a ser
pesquisado, diante dessa perspectiva, o estudo de caso proporciona ao pesquisador uma exploração
detalhada de uma determinada atividade, na qual pode ser explorada através de várias opções de coleta
de dados conforme o objeto do pesquisador a ser estudado. (Creswell, 2007)

O ambiente da coleta de dados desta pesquisa será o Colégio Estadual Professor Raimundo Mendonça de
Araújo, tendo como sujeitos alunos do ensino médio, envolvidos na produção de objetos educacionais
promovido pelo projeto Arte com Ciência, e seus respectivos professores.

Na primeira etapa, será feito uma revisão bibliográfica a cerca das ultimas pesquisas realizadas a cerca do
objeto de estudo desta pesquisa, esta etapa tem o intuito de fazer uma análise geral sobre a temática
central desse estudo. A revisão da literatura a cerca do objeto do estudo ajuda a estabelecer a importância
da pesquisa, bem como comparar os resultados das pesquisas realizadas e levantar as lacunas que
precisam ser preenchidas (Creswell, 2007).

Na segunda etapa desta pesquisa, com o intuito de descrever o processo de produção dos objetos
educacionais, a coleta de dado será feita através da observação, uma vez que esta estratégia permitirá o
acompanhamento de todas as fases que ocorre na produção de um objeto sem interferência alguma. Sob
essa perspectiva, a observação será estruturada do tipo participante artificial, estruturada por se tratar de
uma observação previamente planejada e com diário de bordo pontuando as características que devem ser
observadas, e participante artificial observador pelo fato de inserção no universo dos sujeitos da pesquisa
que serão esclarecidos, previamente, dos objetivos pertinentes para esta pesquisa. Com o intuito de
identificar os pontos positivos e negativos no processo de construção dos objetos.

Por fim, para a análise dados, a princípio, será feita análise das entrevistas e interpretação das
observações a partir do diário de bordo. A concepção filosófica que norteará a interpretação e análise dos
dados será a abordagem construtivista social, uma vez que, será descrito o processo de construção
colaborativa dos objetos educacionais por alunos do ensino médio do Colégio Estadual Professor Raimundo
Mendonça de Araújo envolvidos no projeto Arte com Ciência.

3.0 Resultados

3.1 Processo de disseminação da cultura digital no colégio

Conforme preestabelecido, com o intuito de descrever o processo de construção dos objetos educacionais
foi necessário fazer um diário de bordo de nossas observaçõespelo período de três semanas.

Inicialmente, com a finalidade de disseminar a tecnologia no colégio a equipe do projeto Arte com Ciência
promoveu, para os alunos do ensino médio, uma oficina intitulada Cultura Digital. Nesta os alunos
aprenderam a manusear softwares de edição de imagem e vídeo, bem como as diversas opções do uso
das tecnologias em sala de aula. Ao fim do curso, os ministrantes propuseram aos alunos construírem
objetos educacionais como forma de aprendizagem. Dentre os dez alunos participantes da oficina,
somente três se disponibilizaram em participar.
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Nossas observações mostraram que o número reduzido de alunos matriculados nas oficinas teve como
causa, em parte, a falta de estímulo por parte dos docentes, pois estes apesar de serem peças-chave no
processo de envolvimento do aluno em qualquer atividade extracurricular, mostraram uma atitude
resistente em se envolver no processo.

3.2 Etapas do processo de construção dos objetos educacionais

Durante as reuniões do grupo para a construção do objeto de aprendizagem constatou-se que
constatou-se serem necessários quatro pontos cruciais: a definição do tema, pesquisa, o roteiro e
publicação.

O primeiro ponto foi a escolha do tema que seria abordado no objeto de aprendizagem, pelo grupo
composto por três alunos e um mediador, nesse caso um especialista em comunicação integrante do
projeto Arte com Ciência. Durante as discussões do grupo, o mediador enfatizou, de acordo com as
características requeridas para a construção de objetos de aprendizagem, a importância de definir um
tema pontual. Após a definição do tema, os alunos iniciaram a parte de pesquisa. Nesta etapa, não houve
como observar as atividades de pesquisa.

No segundo encontro, os alunos trazem suas pesquisas e iniciam a construção do roteiro do objeto de
aprendizagem. Este tem por finalidade organizar o contexto do objeto, nele é escrito a forma de explicação
do assunto, bem como o tipo de extensão da mídia digital.

Após estas etapas iniciais, os alunos iniciam o processo de construção digital do objeto educacional que, a
depender do formato escolhido, pode demorar semanas. Esse processo sempre tem o acompanhamento
do mediador, pois apesar dos alunos terem sido aperfeiçoados previamente, é na prática que eles vão
melhorando suas habilidades com a tecnologia.

Por fim, após a finalização, para que o objeto educacional seja reutilizável, os alunos o publicam na
plataforma guigoh (artecomciencia.guigoh.com).

3.3 Os objetos de aprendizagem produzidos

Ate o período de produção deste artigo, foi contabilizado o total de três (03) objetos de aprendizagem
produzidos pelo grupo. Seguindo características de temas pontuais, abordam as seguintes temáticas:
nucléolos, barroco e propriedades da matéria.

O primeiro objeto de aprendizagem tem como tema pontual os nucléolos, faz parte do conteúdo
programático da disciplina de biologia, do primeiro ano do ensino médio. O grupo optou em construir o
objeto de aprendizagem desta temática pelo motivo de estarem tendo aula sobre os componentes
celulares, o que facilitaria a construção teórica. Como recurso tecnológico, foi construídas imagens em gif
que após a finalização foram editadas e transformadas em animação.

O segundo objeto de aprendizagem tem como tema pontual as propriedades químicas da matéria,
conteúdo programático da disciplina de ciências, do nono ano do ensino fundamental. Neste foi feito um
roteiro de vídeo, no qual se passa a história de uma aluna que tenta entender como ocorreu a mudança de
estado sólido para líquido da água.

O terceiro objeto de aprendizagem tem como tema pontual o barroco, faz parte do conteúdo programático
da disciplina de português/literatura, do terceiro ano do ensino médio. A opção para a construção de um
objeto nesta temática partiu do gosto dos alunos em literatura bem como, a necessidade de adquirir novas
informações sobre a temática. Por se tratar de algo literário e devido a ausência de tempo, o grupo optou
em coletar imagens sobre o período e organizar um vídeo informativo.

Considerando a característica de reusabilidade, estes objetos educacionais foram publicados na rede de
conhecimentos guigoh (artecomciencia.guigoh.com). A plataforma guigoh, assim denominada pelo projeto
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Arte com Ciência, foi desenvolvida pela equipe de tecnologia de informação do Instituto de Pesquisa e
Tecnologia de Inovação - IPTI (licença GPL) e adotada espaço de redes de conhecimento tanto pela rede
de tecnologias sociais (RTS – http://plataforma.gor.br) quanto pelo consórcio OPAALS
(www.opaals.org.br). A Plataforma Guigoh, no seguimento das redes sociais, permite a comunicação e
compartilhamento de objetos de aprendizagem desenvolvidos e publicados por professores e/ou alunos
dos colégios envolvidos no projeto.

Considerado a continuidade do estudo deste objeto temos num segundo momento o proposito de avaliar o
processo de construção dos objetos de aprendizagem será feito entrevista com os alunos a fim de
investigar recepção destes com o do recurso tecnológico, bem como o conhecimento adquirido; entrevista
com os professores com o intuito de identificar se ocorreu ou não mudança em sua prática docente, bem
como identificar suas concepções; e acesso a rede de conhecimentos guigoh a fim de verificar a
popularidade da rede entre os envolvidos, bem como os comentários existentes na rede.

4. Considerações finais

Considerando este momento do projeto e o que está presente na literatura, a construção de objetos de
aprendizagem por alunos se torna uma prática pedagógica significativa pertinente ao processo de
aprendizagem dos envolvidos.

Conforme observado, o processo de construção dos objetos de aprendizagem ocorreu de forma
colaborativa através da aquisição de conhecimentos e das reflexões feitas pelo grupo para chegarem ao
um “dominador comum” nas contradições surgidas. Entretanto, é um processo demorado e que requer
habilidades tecnológicas e praticas colaborativas dos envolvidos.

Como uma prática lúdica, que desperta o interesse dos alunos, e, sendo uma atividade que exige o
domínio de conhecimento mínimo em edição de imagem e vídeo, constatou-se certa resistência dos
professores em se envolverem nos processos de construção dos objetos, resistência essa que gera certo
desestímulo na maioria dos alunos, pois o professor ainda é visto como o “centro das atenções”.

Nesse sentido, chamamos atenção para à necessidade de envolvimento do professor neste processo, pois,
mesmo diante da vasta acessibilidade de informações que a tecnologia proporciona, é através do professor
que se organizará essas informações e estimulará a busca de novos conhecimentos. Assim, é necessário
que se busque estratégias que tenham como finalidade desmistificar no professor a concepção de que as
tecnologias são um “trabalho” a mais na prática docente.
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