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Resumo 

 
O presente trabalho surgiu da necessidade de conhecer e compreender algumas práticas 

pedagógicas nas instituições educacionais, especificamente na modalidade Ensino 

Fundamental que envolvam o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação, com 

enfoque em uma nova perspectiva de abordagem por meio dos chamados Objetos de 

Aprendizagem. O intuito do estudo aqui apresentado é informar sobre estas denominadas 

“novas” formas de ensino e aprendizagem mediada pelos professores com a contribuição de 

recursos que possam enriquecer e tornar mais autônomo o processo de aprendizagem dos 

alunos.  

Serão expressadas questões relevantes de serem observadas como a contextualização 

curricular sobre o uso de tecnologias digitais e sua aplicação na educação, a conceituação do 

termo Objetos de Aprendizagem e as contribuições e possíveis dificuldades de sua utilização 

no ambiente escolar. 
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Educação frente às Novas Tecnologias  
 

É indiscutível o fato de estarmos na era da informação e do conhecimento, e que estas 

informações se disseminam cada vez mais rápido, de forma que, nem sempre conseguimos 

acompanhá-las. As formas de trabalho também sofrem constantes transformações, tanto no 



 
 

âmbito das relações, como nas formas e materiais que dispomos para fazê-lo. Com a educação 

não é diferente.  

 

A pesquisa realizada neste trabalho pode ser classificada como qualitativa, isto porque 

busca entender uma prática específica em profundidade em determinado contexto e parte do 

método de pesquisa bibliográfico com o intuito de elencar as características dos Objetos de 

Aprendizagem ressaltando a importância de tal saber para o fortalecimento e /ou mesmo 

conhecimento do tema e suas implicações nas práticas desenvolvidas nas salas de aula em 

qualquer que sejam as disciplinas, visto que a interdisciplinaridade é um diferencial das 

tecnologias digitais aplicadas à educação.   

 

Diante da diversidade de recursos que dispomos atualmente, é indispensável que 

reflitamos de que forma estes recursos são utilizados, qual sua real disponibilidade e a postura 

do professor em relação a tais recursos que, só passam a ser “pedagógicos”, a partir de uma 

intencionalidade que exista por trás do seu uso. De acordo com Libâneo 

 
Fazer uma leitura pedagógica dos meios de comunicação é verificar a 
intencionalidade dos processos comunicativos (de natureza política, ética, 
psicológica, didática) presentes nas novas tecnologias da comunicação e da 
informação e nas formas de intervenção metodológica e organizativa. (p.58, 
2001) 

 

 

As tecnologias da educação no contexto das diretrizes 

curriculares 

 
O reconhecimento de que é imprescindível uma atenção especial aos saberes 

tecnológicos aplicados à educação é um fato, haja vista diversas políticas públicas 

desenvolvidas nos últimos anos neste sentido, como o caso do investimento que se faz na 

EAD (Educação à Distância) ou mesmo (MEC, 2010) a Lei nº 12.249, de 10 de junho de 2010 

que trata, entre outros assuntos, da criação do Programa Um Computador por Aluno 

(PROUCA) instituindo um Regime Especial de Aquisição de Computadores para Uso 

Educacional. A necessidade que há atualmente é de documentos curriculares oficiais que 

tratem do assunto. Segundo Cysneiros  



 
 

 

A falta de orientações curriculares mais claras quanto ao uso das NTIC nas 
escolas também é um grave problema. Os atuais PCN’s  (Parâmetros 
Curriculares Nacionais) abordam muito superficialmente a questão do uso 
das NTIC na educação, chegando a ser quase omissos a respeito. (p. 15, 
2003) 

 

 

Partilho da opinião de Meirelles (2011) quando diz que “falta formação para utilizar 

bem os equipamentos a serviço da aprendizagem dos alunos. Num país onde 74% dos 

professores não se consideram preparados para utilizarem computadores na sala de aula 

(fonte: estudo o uso do computador e da internet em escolas públicas de capitais brasileiras), 

onde existe a lei do Programa Um Computador por Aluno (PROUCA), que distribui laptops 

aos alunos, o país ainda tem 70 mil escolas de Ensino Fundamental sem Computador”.  

 

O que podemos observar é que tais políticas desenvolvem estratégias que privilegiam os 

investimentos em compras de recursos que na maioria das vezes contemplam poucas escolas e 

ainda assim não oferecem o suporte didático necessário a utilização de tais recursos.     

 

Para a maioria dos professores é pouco estimulante o uso de recursos tecnológicos como 

bem enfatiza Cysneiros  

 

Usar equipamentos numa escola exige esforço extra, tarefas extras, novas 
técnicas de utilização, culturas próprias de uso, como ocorre na área médica. 
Para professores, normalmente não existe remuneração para horas extra de 
trabalho, nem infra-estrutura de pessoal, de preparação do equipamento, de 
teste, de material de consumo. Na escola aprender a usar novas tecnologias 
de modo solitário consome tempo, algo que normalmente professores não 
dispõem sobrando. [...] Também demanda tempo para que comportamentos 
de uso sejam aprendidos e desenvolvidos pelo professor, especialmente 
quando não há apoio de outros colegas de disciplina. (p. 24, 2003) 
 

 
Nesta perspectiva, cabe refletir a cerca das práticas que desenvolvemos atualmente nas 

salas de aula envolvendo recursos digitais. É necessário refletirmos de que forma estamos 

utilizando tais recursos, com que intuito e de que forma está sendo benéfico para professor e 

alunos. Primeiramente é preciso reconhecer em nossas práticas de que recursos estamos 

falando e qual seu potencial enquanto objeto, meio ou fim de aprendizagem. 



 
 

 

Objetos de Aprendizagem 

 
 

O termo Novas Tecnologias da Educação e Comunicação denomina a uma área muito 

ampla da educação, me limitarei aqui a tratar dos Objetos de Aprendizagem e as práticas dos 

professores por meio deles nas salas de aula, especificamente no Ensino Fundamental. 

 

O termo Objeto de Aprendizagem possui vários conceitos, conforme estabelece a norma 

1484 do IEEE² (Institute of Electrical and Electronic Engineers) (p. 3, 2002), “um Objeto de 

Aprendizagem é definido como qualquer entidade, digital ou não, que possa ser usada para 

aprendizagem, educação ou treinamento”, esta denominação admite uma variedade maior de 

recursos e engloba áreas muito distintas em que podem ser enquadrados tais recursos ditos 

“não digitais”. 

 

Há um impasse quanto à sua conceituação sobre o fato de se considerar objeto de 

aprendizagem somente entidades digitais ou qualquer outro tipo de recurso que seja utilizado 

com fins pedagógicos. Na perspectiva das Novas Tecnologias da Educação adotarei a 

denominação de Wiley (2000) que determina que um Objeto de Aprendizagem refere-se a 

“qualquer recurso digital que possa ser reutilizado para o suporte ao ensino”; por concordar 

que embora não haja uma opinião consensual sobre sua definição os AO² têm uma 

flexibilidade de configuração e uso que os tornam praticamente uma unanimidade nas salas de 

aula, tanto na rede privada, como na rede pública de ensino, esta última com menos 

frequência devido às condições estruturais das escolas públicas, isso se deve à sua principal 

característica que é a capacidade de reutilização que não pode ser atribuída a todos os demais 

recursos utilizados nos ambientes escolares.  

 

Muitas vezes os professores se utilizam dos OA sem ter a consciência que, uma 

animação, simulação, vídeo, áudio, uma apresentação de slides, um software, por exemplo, 

são Objetos de Aprendizagem.   

 

Não existe limite de tamanho ou forma para um OA, para Bettio e Martins (2004), 

existe somente o consenso de que este objeto deve ter uma finalidade educacional 



 
 

estabelecida, um elemento que estimule a reflexão do aluno e que sua aplicação não se 

restrinja a um único contexto. 

 

 

O professor como mediador digital do processo de ensino e 

aprendizagem 
 

 

A presença dos OA nas escolas exige dos professores um conhecimento não só didático 

do sua profissão, como também saberes técnicos, de utilização de novas mídias, equipamentos 

e meios digitais, Borba e Penteado, quando discutem a presença da informática nos domínios 

em particular do contexto escolar, argumentam que a questão central da entrada das novas 

mídias na escola está intimamente relacionada com o professor e ponderam: 

 
[...] para que o professor em todos os níveis aprenda a conviver com as 
incertezas trazidas pela mídia que tem características quantitativas e 
qualitativas novas em relação à memória, um amplo trabalho de reflexão 
coletiva tem que ser desenvolvido. (p. 14, 2001) 

 

Os OA devem favorecer o aprendizado dos alunos, como também estimulá-los e 

motivá-los a conhecer determinado assunto ou conteúdo. Para isso é imprescindível a atuação 

do professor que, sabendo se utilizar bem destes meios pode promover um aprendizado 

autônomo, motivador e significativo no processo de ensino e aprendizagem. Dominar novas 

tecnologias e estratégias de utilização, também é uma questão prioritária para que haja uma 

relação entre os conteúdos que se pretende passar e os meios que serão empregados para fazê-

lo. 

 

Para Souza e Lopes (p. 14, 2007) é imprescindível compreender de que forma os 

objetos de aprendizagem podem contribuir para o processo de ensinar e aprender no cotidiano 

da escola, que eles devem favorecer a interação entre os alunos e o professor em torno da 

aprendizagem de um determinado conteúdo curricular.  

 

Os resultados a serem obtidos no uso de determinado OA depende basicamente de 

quatro fatores: o primeiro deles diz respeito ao conhecimento do profissional docente a cerca 



 
 

do potencial do OA, que contribuições ele pode trazer, e os saberes que estão vinculados ao 

seu conteúdo. O segundo refere-se à dimensão metodológica, de saberes práticos e didáticos a 

serem empregados no processo de ensino, onde o OA pode ser objeto principal, acessório ou 

introdutor de determinado conteúdo, contemplando uma ou várias disciplinas, mas que estas 

tenham uma relação entre si clara, tanto para o professor, quanto para o aluno.  

 

Outro fator a ser considerado é o sujeito da aprendizagem e como ele recebe este tipo de 

abordagem; se o OA estiver perfeitamente adequado ao seu contexto e nível escolar, ele deve 

compreender o que está sendo proposto, e desde que atenda aos seus interesses o professor 

dificilmente encontrará resistência dos alunos na utilização deste recurso. Este aspecto ganha 

ainda mais importância quando se trata das séries iniciais do Ensino Fundamental, pelo fato 

dos alunos na maioria das vezes, ainda não dominarem satisfatoriamente a leitura e a escrita.  

 

Por último, deve-se reservar um espaço para avaliar o uso do OA, como também deve 

haver uma reflexão do professor em relação à sua prática; ouvir os alunos é fundamental neste 

processo, porque por meio deles, o professor terá um retorno imediato e pontual de sua 

atuação.  

 

Hoje as crianças têm acesso a aparatos tecnológicos cada vez mais cedo, algumas 

tecnologias mesmo recentes, deixam de ser novidades para elas em pouco tempo. Mesmo os 

pequenos, conseguem fazer o uso do computador, da internet, dos telefones celulares, jogos 

virtuais e da televisão facilmente, desta forma eles aprendem e se entretém. Conseguem fazê-

lo pelo fato destes recursos serem bastante intuitivos e terem um apelo visual marcante.  Há 

uma perspectiva de que a tecnologia é uma opção que deve ser viabilizada para promover uma 

educação de qualidade. Segundo Moran 

 

Como em outras épocas, há uma expectativa de que as novas tecnologias nos 
trarão soluções rápidas para o ensino. Sem dúvidas as tecnologias nos 
permitem ampliar o conceito de aula, de espaço e tempo, de comunicação 
audiovisual, e estabelecer pontes novas entre o presencial e o virtual, entre o 
estar juntos e estarmos conectados a distância. Mas se ensinar dependesse só 
de tecnologias já teríamos achado as melhores soluções há muito tempo. 
Elas são importantes, mas não resolvem as questões de fundo. (p. 12, 2007) 

 

Neste sentido como pode o professor usar destes mesmos recursos para dinamizar sua 

aula e promover um aprendizado expressivo para seus alunos, e de que forma isso já acontece 



 
 

nas salas de aula? Responder a esta pergunta requer uma análise qualitativa e em certa medida 

quantitativa, das práticas recorrentes nas escolas com a utilização dos Objetos de 

Aprendizagem.  

 

Segundo Cordeiro,  

  
Os 50 minutos de uma aula podem parecer excessivamente monótonos para 
quem foi programado desde muito cedo para se mover num outro ritmo e 
numa outra percepção de tempo. A escola continua operando com a 
temporalidade do momento anterior e, diante das dificuldades encontradas, 
tenta se adaptar ou seduzir os alunos, acenando com algumas modificações 
superficiais que tornem o currículo escolar mais “atraente” ou “interessante”. 
(p. 79, 2007) 

 

Muitas vezes a utilização de um OA recai no que Cysneros (p.13, 1999) chama de 

“inovação conservadora”, uma nova ferramenta com potencial e recursos diversos que, no 

etanto, não desperta interesse ou motiva os alunos a aprender.  

 

Dentre estas modificações superficiais que fala Cordeiro, podemos incluir os OA 

utilizados nas escolas. A sua utilização de forma alguma garante o sucesso do processo 

educativo, mas como o professor irá explorá-los com seus alunos pode ser determinante para 

o sucesso de sua abordagem por meio dos OA. Dependendo do nível em que se encontram, o 

interesse dos alunos em relação às novas tecnologias e métodos de aprendizado pode variar, 

assim como os ganhos ou prejuízos decorrentes de seu uso. 

 

Nas séries iniciais do Ensino Fundamental por exemplo, as crianças estão em uma 

importante etapa do processo de desenvolvimento da leitura e da escrita, nesse contexto como 

são e como deveriam ser utilizados os OA de forma que, auxiliem neste processo e não 

causem prejuízos no aprendizado das crianças? Arrisco a responder que o foco desta questão 

deve estar voltado para o profissional docente, partindo de suas práticas e conhecimentos para 

apurar as consequências delas no aprendizado dos alunos. Como bem enfatiza Mercado: 

 

Muitos educadores vêm tentando deixar de “dar aulas” para trocar e 
construir conhecimentos para e com os alunos. Nessa abordagem, o 
professor transforma-se em um condutor das tarefas postas em ação, 
estimulador, orientador e principalmente observador. Dessa maneira, o 
professor preocupa-se mais com o próprio aluno enquanto sujeito e agente 



 
 

no processo de formação e isso implica uma menor ênfase para ensinar e 
mais força para aquilo que abre ao aluno a possibilidade de se reconhecer 
nas práticas do que faz sentido na vida. (p. 175, 2007) 

 

Há uma variedade de recursos que podem ser utilizados com fins educativos, os OA em 

sua essência possuem conceitos transversais que lhes permitem serem utilizados nas mais 

variadas disciplinas, são adaptáveis às necessidades e habilidades, formação, interesses e 

estilos cognitivos de cada aprendiz, permitindo integrar os conteúdos aos ritmos e às 

dificuldades de cada aluno. É possível ainda partir de exemplos do cotidiano contextualizados 

por meio de um vídeo, animação ou simulação para despertar a curiosidade dos estudantes, 

proporcionando um ensino interativo, favorecendo a aprendizagem de conceitos curriculares. 

 

É necessário que os educadores reconheçam que precisam cada vez mais se apropriar de 

conhecimentos para a plena utilização de ferramentas tecnológicas à sua disposição, sendo 

criativos, e ampliando suas possibilidades de uso, de forma que aguce no aluno o interesse 

pela pesquisa, desenvolva sua capacidade de percepção e interpretação do mundo, de forma 

sintética e crítica, uma vez que, o ambiente escolar é um espaço adequado para ensinar como 

as pessoas devem se portar diante das tecnologias que fazem parte de seu cotidiano.  

 

Nossa sociedade exige e necessita de profissionais mais versáteis sabendo então, não só 

utilizar algumas mídias como instrumentos didáticos, mas também sendo competentes em sua 

prática aproveitando as informações e conhecimentos repassados pelas mídias, para fazerem 

com que os alunos saibam interpretá-las e não simplesmente serem passivos diante delas, 

partindo desta mesma postura. 

 

O caminho pelo qual pretendo enveredar na minha investigação, começa na questão da 

formação docente e espero trilhá-lo de forma que, ao concluí-lo não tenha uma opinião 

unânime sobre o assunto, mas que o resultado de minha pesquisa  auxilie os professores a 

conhecerem e refletirem sobre as abordagens de ensino utilizadas por meio dos Objetos de 

Aprendizagem em detrimento da educação, para que possam dispor de mais ferramentas 

teóricas-práticas na sua tarefa de ensinar.  
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