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Resumo do trabalho. O Objeto de Aprendizagem (OA) “Vem Aprender” foi uma ideia que surgiu a partir das 

dificuldades encontradas na disciplina de Matemática, em especial, do conteúdo de Estatística. Assim, 

pensou-se na necessidade de criar objetos que auxiliassem o aprendizado dos alunos e de forma interativa.  O 

projeto “Vem Aprender” foi iniciado por meio de objeto de aprendizagem criado como teste e para tal, houve 

a necessidade de realizar um estudo para conhecer as caraterísticas técnicas computacionais que validam o 

objeto. Assim, o objetivo desse estudo é avaliar os aspectos computacionais envolvendo o objeto de 

aprendizagem “Vem Aprender”. Os recursos disponibilizados no portal levará o conhecimento ao aluno por 

meio de diversos formatos e linguagens lúdicas e ao mesmo tempo, interativos a partir de um clique. O 

projeto visou atender todas as características necessárias para o desenvolvimento de OA. Por meio desta 

pesquisa, pôde-se averiguar que as características técnicas foi constatada no “Vem Aprender” de forma 

efetiva. Espera-se, no entanto, que o “Vem Aprender” proporcione maiores qualidades ao ensino da 

matemática, em especial, no ensino de Estatística. 
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Objeto de Aprendizagem 

A Matemática para ser aprendida não basta apenas que o professor ensine, é 

necessário também ter criatividade, tornar o momento prazeroso, fazer com que o aluno 

tenha facilidade na resolução dos problemas. Lupinacci e Botin (2004, p.1) afirmam que “o 

processo de ensino e de aprendizagem da Matemática pode ser desenvolvido por meio de 

desafios, problemas interessantes que possam ser explorados e não apenas resolvidos”. 

Para alcançar a criatividade e propiciar momentos de satisfação para os alunos, os 

recursos tecnológicos podem e devem ser utilizados como apoio às disciplinas de 

Matemática. Os recursos tecnológicos educacionais no ensino de matemática estão se 

tornando uma solução muito difundida no campo educacional e na promoção de uma 

educação de qualidade. Cláudio e Cunha (2001, p. 174) afirmam que “o professor, ao 

utilizar as ferramentas computacionais, deve, acima de tudo, possibilitar ao aluno a 

participação ativa na construção de seu conhecimento”. 

Assim, é de extrema importância criar uma relação entre os conteúdos matemáticos 

com os recursos tecnológicos, em especial, os Objetos de Aprendizagem (OA) como forma 

de transmitir por meio deles informações, conteúdos educativos, valores, emoções e 

estimular a aprendizagem.  
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Os objetos de aprendizagem são definidos como 

 

[...] recursos digitais dinâmicos, interativos e reutilizáveis em diferentes 

ambientes de aprendizagem elaborados a partir de uma base tecnológica. 

Desenvolvidos com fins educacionais, eles cobrem diversas modalidades 

de ensino: presencial, hibrida ou à distância; diversos campos de atuação: 

educacional formal, corporativa ou informal.  (MONTEIRO et al, 2011, 

p.188) 

 

Barbosa (2008, p.72) corrobora ao dizer que “Os objetos de aprendizagens podem 

se configurar em materiais potencialmente significativos que venham a facilitar a 

aprendizagem de significados dos alunos/usuários [...]”. 

Wiley (2000, p. 3) afirma que: Os objetos de aprendizagem “são elementos de um 

novo tipo de instrução baseada em computador apoiada no paradigma da orientação a 

objetos da informática”. Ainda segundo o autor qualquer recurso digital que pode ser 

reusado para apoiar a “aprendizagem, considerando como objetos de aprendizagem desde 

imagens e gráficos, vídeos, sons, ferramentas até qualquer outro recurso educacional 

digital a ser utilizado para fins educacionais e que contenha sugestões sobre o contexto de 

sua utilização” (WILEY, 2000, p. 5) 

Os objetos de aprendizagem para serem inseridos em um ambiente escolar é 

importante que apresentem as seguintes características: 

 

Disponibilidade: indica se o objeto está disponível para ser utilizado. 

Acessibilidade: indica se o objeto pode ser acessado por diferentes tipos 

de usuários (ex: idosos, deficientes visuais etc), em diferentes lugares 

(ex:. lugares com acesso a Internet, lugares sem acesso a Internet etc.) e 

por diferentes tipos de dispositivos (ex.:computadores, celulares, tablets 

etc.). 

Confiabilidade: indica que o OA não possui defeitos técnicos ou 

problemas no conteúdo pedagógico. 

Portabilidade: indica se o OA pode ser transferido (ou instalado) para 

diferentes ambientes, como, por exemplo, diferentes tipos de AVAs ou 

sistemas operacionais. 

Facilidade de instalação: indica se o OA pode ser facilmente instalado 

caso ele exija esse recurso. 

Interoperabilidade: medida de esforço necessário para que os dados dos 

OAs possam ser integrados a vários sistemas. 

Usabilidade: indica a facilidade de utilização dos Oas por alunos e 

professores. 

Manutenibilidade: é a medida de esforço necessária para alterações do 

OA. 

Granularidade: de maneira geral, a palavra granularidade origina-se da 

palavra grão, sendo que quanto maior o número de grãos de um sistema 

maior a sua granularidade. Trazendo esse conceito para o âmbito dos 



objetos de aprendizagem, a granularidade é a extensão à qual um OA é 

composto por componentes menores e reutilizáveis. 

Agregação: indica se os componentes do OA (grãos) podem ser 

agrupados em conjuntos maiores de conteúdos como, por exemplo, as 

estruturas tradicionais de um curso. 

Durabilidade: indica se o OA se mantém intacto quando o repositório em 

que ele está armazenado muda ou sofre problemas técnicos. 

Reusabilidade: indica as possibilidades de reutilizar os OAs em diferentes 

contextos ou aplicações. Essa é a principal característica do OA e pode 

ser influenciada por todas as demais. (BRAGA, 2014, p. 34-35). 

 

Os OA devem possuir características pedagógicas e técnicas durante o seu 

desenvolvimento e aplicação para, assim, se tornar um excelente recurso para as aulas. Em 

relação à característica pedagógica, o OA deve mostrar que o ensino por meio de objetos 

de aprendizagem pode ser diversificado, dinâmico e sem deixar de transmitir os 

conhecimentos que os alunos tanto necessitam conhecer. Já em relação à característica 

técnica, o Objeto de Aprendizagem precisa satisfazer algumas dimensões no que tange a 

padronização, classificação, armazenamento, recuperação e reutilização dos OA. 

Metodologia  

Para o desenvolvimento do OA elegeu-se o software Adobe Captivate, tendo em 

vista os seus inúmeros recursos, dentre eles a possibilidade de exportar para extensão em 

Flash e HTML5. O Adobe Captivate cria desde conteúdos educacionais, como lições, 

jogos, apresentações e tutoriais, utilizando diversos recursos diferentes e permite, também, 

“criar simulações multimídia práticas e rápidas de maneira eficiente e com muitos recursos 

de interatividade e integração” (OLIVEIRA et al, 2010, p.5).  

Suas principais vantagens são: 

 Eficiência e Eficácia; 

 Rapidez do fluxo de trabalho e otimização; 

 Qualidade e Consistência nos projetos de e-learning; 

 Compatibilidade e perfeita sincronização com outros programas Adobe (Adobe 

Edge, Flash, Photoshop etc.); 

 Pensado para o m-learning. 

A metodologia proposta para construção do OA – “Vem Aprender” foi a INTERA 

(Inteligência, Tecnologias Educacionais e Recursos Acessíveis). Esta proposta apresenta 

em sua definição a correspondência ao ciclo de vida do OA, “ressaltando que quanto maior 

o número de características de qualidade contidas em um Objeto de Aprendizagem, maior 



será a possibilidade do seu reuso em diferentes contextos” (BRAGA, PIMENTEL, 

DOTTA, 2013, p.16) 

O Produto Educacional: “Vem Aprender” 

Com o intuito de dinamizar e deixar os Objetos de Aprendizagem acessíveis, o 

desenvolvimento do OA “Vem Aprender” foi elaborado nas concepções de acessibilidade, 

simplicidade e facilidade de manuseio e acesso. As interfaces contam com páginas simples 

que apresentam informações acerca do elemento proposto.  

O Objeto de Aprendizagem - “Vem Aprender” está hospedado e disponível no 

seguinte endereço eletrônico: http://gustavoandrade.260mb.net/wp/.  

Com interface simples e clara, porém, intuitiva e responsiva, o usuário poderá 

navegar pelo site utilizando quaisquer dispositivos seja notebook, computador, celular ou 

tablet sem nenhum problema técnico para quem não possui conexões e computadores de 

última geração.  

Ao navegar pelo portal, após clicar em <Acesso ao ambiente Vem Aprender> o 

usuário terá acesso aos elementos presentes no portal, bem como, às tecnologias utilizadas 

para desenvolvimento e informativos inerentes ao projeto.  

O padrão de design utilizado para o desenvolvimento do site e do Objeto de 

Aprendizagem “Vem Aprender” foi de 1024x627 pixels. O design é o elemento base que 

liga todas as etapas do processo de desenvolvimento, assim, o design utilizado para a 

concepção do projeto visa atender os padrões estabelecidos da web (W3C), além de 

possibilitar uma navegação eficiente, atrativa e interativa para o usuário. 

Descrição dos Recursos 

A Figura 1 diz respeito ao menu de conteúdos, projetado para facilitar o acesso aos 

outros conteúdos, através de um simples clique do mouse. A disponibilização das imagens 

em círculo facilita a visualização e os ícones agrupados. 

 

 

 

 

 

 

 

http://gustavoandrade.260mb.net/wp/


Figura 1: Tela inicial "Vem Aprender" 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Cabe destacar que os ícones trazem consigo uma imagem ilustrativa que já dá a 

entender o tipo de conteúdo disponível para o usuário. Nessa página, o usuário poderá 

navegar entre: 

 Aula: Navegar pelos conceitos introdutórios da Estatística, além de conhecer as 

Fases do Método Estatístico e algumas curiosidades. 

 Material Complementar: Baixar materiais complementares, como apostilas, notas, 

resenhas sobre o tema proposto. 

 PodCast: Conhecer a história da Estatística por meio de dois arquivos digitais 

disponibilizados pela Unicamp em forma de áudio. 

 Jogos: Despertar o interesse pela aprendizagem de forma lúdica e prazerosa por 

meio dos jogos.  

 Vídeo: Assistir a vídeos sobre o tema em questão. 

 Atividades: Acesso a diversas atividades que podem ser baixadas e desenvolvidas 

com o intuito de reforçar o aprendizado. 

 Extras: Acesso a outros conteúdos e informações sobre Estatística. 

 



Análise Técnica do Portal “Vem Aprender” – Educação Estatística 

Sabemos que os Objetos de Aprendizagem devem satisfazer dois aspectos, durante 

sua concepção: o pedagógico e o técnico. Contudo, avaliar a qualidade de um Objeto de 

Aprendizagem não é uma tarefa muito fácil. Alguns autores, dentre eles, Vargo (2003) 

Bethard et al (2009) sinalizam sua difícil tarefa de avaliar e atribuir um conceito, tarefa na 

maioria das vezes, difícil e complexa. 

Na visão de Williams (2000), a avaliação é: 

 

[...] parte integrante de todos os aspectos da concepção de instrução com 

objetos de aprendizagem. A avaliação ajuda a esclarecer o público e os 

seus valores, a identificação das necessidades, considerando alternativas 

para satisfazer as necessidades (incluindo a seleção entre vários objetos 

de aprendizagem), conceituando um design, desenvolvimento de 

protótipos e unidades de ensino reais com várias combinações de objetos 

de aprendizagem, implementando e entregando a instrução, gerenciar a 

experiência de aprendizagem e melhorar a própria avaliação. 

(WILLIAMS, 2000, p.1) 
 

O Objeto de Aprendizagem “Vem Aprender” apresenta todas as informações 

necessárias que descrevem suas características, concepções de uso e reuso. Amparado no 

padrão SCORM, o OA apresenta uma coleção de especificações que permitem a 

reutilização dos conteúdos em diversas plataformas, incluindo plataforma para cursos à 

distância – moodle. 

No que se refere às características, a Granularidade é satisfatória, uma vez que o 

OA apesar de ser um portal com vários objetos pode ser desmontado em partes pequenas, 

sendo subdividido em módulos.    

  No que tange à Disponibilidade, o OA também apresenta quesito satisfatório, tendo 

em vista, a sua disponibilização no repositório específico. No entanto, no que se refere às 

questões de Acessibilidade, o objeto não apresenta 100% de eficácia, uma vez que alguns 

itens não foram identificados por leitores de tela, durante o período de teste. Contudo, 

medidas serão tomadas, a fim de que o Objeto de Aprendizagem “Vem Aprender” possa 

ser 100% acessível. Mesmo o Flash (recurso utilizado em algumas fases do Objeto) sendo 

alvo de diversas críticas no que diz respeito às melhores práticas para design acessível, não 

foi, portanto, um complicador para o projeto, uma vez que na última versão do Software, a 

Adobe inseriu novos painéis com intuito de gerar conteúdos acessíveis com base nas 

diretrizes de acessibilidade compiladas da literatura técnica. Assim, o Flash pode ter seu 

conteúdo apresentado na forma de áudio, vídeo ou texto. 



Considerando a Portabilidade, o Objetivo apresenta avaliação mediana, pois pode 

ser utilizado e acessado em qualquer computador de mesa e portátil, porém não em sua 

totalidade em dispositivos móveis já que alguns recursos estão em Flash. 

Em relação à Interoperabilidade, classificamos como mediana, uma vez que o 

Objeto precisa do Flash para rodar alguns recursos, não necessitando, por ora, de outros 

sistemas para funcionar além do próprio navegador. 

Já a Manutenabilidade é baixa, tendo em vista que o código fonte não será 

disponibilizado a terceiros para possíveis modificações. Contudo, caso seja necessário, o 

usuário poderá entrar em contato com os desenvolvedores e verificar tal possibilidade. 

O OA não requer instalação, assim, tal característica não se aplica a ele. Para que o 

mesmo possa realizar o seu papel, é fundamental instalar o Flash, para os experimentos. 

Vale lembrar que, geralmente, nos computadores desktop ou notebook, tal recurso já se 

encontra instalado. 

Por fim, a Usabilidade é satisfatória. O Objeto apresenta uma linguagem clara e 

didática em relação à sua utilização, apresentando, portanto, facilidades de acesso por 

alunos e professores, o que demonstra que, como recurso de ensino, o Objeto de 

Aprendizagem “Vem Aprender” apresenta o quesito eficiente, pois é possível aprender, em 

um curto período de tempo, e contribui para a melhoria e qualidade no ensino, 

potencializando, assim, a aprendizagem do conteúdo de Estatística. 

Conclusão 

Ao longo desse artigo, buscou-se mostrar a importância e as características do 

Objeto de Aprendizagem - “Vem Aprender” para o ensino da matemática com a 

abordagem da “Estatística” no Ensino Fundamental e Médio. 

O “Vem Aprender” possibilita melhorias ao processo de ensino aprendizagem dos 

alunos, pois apresenta conteúdos mais interativos e, com isso, estimula o interesse do aluno 

em querer aprender. O ambiente desenvolvido é, de fato, um Objeto de Aprendizagem, 

pois em seu escopo, permite a reusabilidade, adaptabilidade, granularidade, escalabilidade 

além de possuir os metadados necessários para sua migração.  

Espera-se, portanto, que o ambiente “Vem Aprender” possa proporcionar maior 

qualidade ao ensino da Estatística e que o recurso seja utilizado como apoio ao trabalho 

desenvolvido pelo professor.  
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