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APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

Caro aluno,

A disciplina de Prática de Ensino III tem como foco o estudo de Objetos de 
Aprendizagem Digitais para o Ensino de Computação. Nessa disciplina, teremos a 
oportunidade de, na Unidade I, analisar um breve histórico referente à computação 
no nosso país, abordando tanto o seu ensino na Educação Básica quanto na superior, 
a partir da reflexão sobre o papel do licenciado em computação, a necessidade 
do ensino dessa importante área na Educação Básica e Superior e as dificuldades 
enfrentadas. Será apresentado o conceito de Objetos de Aprendizagem Digitais 
e seu uso como ferramenta de auxílio ao processo de Ensino/Aprendizagem. Na 
Unidade II, aprofundaremos os nossos estudos referentes à construção de Objetos 
de Aprendizagem digitais, discutindo a concepção de um objeto, sua construção, 
implantação e validação. Na Unidade III, serão apresentados um conjunto de objetos 
e suas aplicações na Educação Básica e Superior, todos com foco no ensino de 
disciplinas relacionadas à área de Computação. Esperamos que, com esse material, 
o aluno possa ter uma noção das principais metodologias para construção de 
objetos, quais diretrizes definir para se construir um bom objeto de aprendizagem 
digital, onde pesquisá-los e como aplicá-las em sala de aula.

Bons estudos!
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I O ENSINO DE COMPUTAÇÃO 
E O USO DE OBJETOS DE 
APRENDIZAGEM DIGITAIS 

Esta unidade tem como objetivo apresentar um breve 
histórico do ensino de Computação na Educação Básica e no 
Ensino Superior no Brasil, descrevendo as dificuldades e avanços 
para a implementação desta área nas escolas e universidades. 
Assim,  vamos trabalhar o conjunto das  disciplinas que envolvem 
essa área do conhecimento.  Além disso, apresentaremos o 
conceito de objetos de aprendizagem, bem como o uso e os 
desafios na sua utilização como ferramenta de apoio ao ensino 
de computação nesses diferentes níveis de ensino. 
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I - O ENSINO DE COMPUTAÇÃO E O USO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM DIGITAIS

Ensino de Computação  
na Educação Básica

UN 01

O ensino de computação na Educação Básica surge 
para dar às crianças a oportunidade de desenvolver, 
desde o início de sua vida escolar, habilidades que 
naturalmente estão associadas ao ser humano. 
A capacidade de pensar computacionalmente, 
assim como todas as habilidades relacionadas 
ao raciocínio, se desenvolvem na infância. 
Desenvolver estas habilidades desde cedo permite 
que as crianças aprendam a lidar com problemas 
envolvendo raciocínio lógico e sistematizado, 
ultrapassando as fronteiras do raciocínio 
objetivo e exato e alcançando questões que podem 
envolver certo grau de subjetividade. Segundo 
Nunes (2011, p. 1):

O raciocínio computacional é intuitivo no ser humano e se manifesta já na idade infantil. 
Portanto, a criança naturalmente raciocina de forma computacional. Por exemplo, uma criança 
tem a capacidade de realizar várias atividades (algoritmos) em paralelo (simultaneamente), 
mantendo um controle fantástico sobre elas. Entretanto, tal fato não é explorado na formação 
básica. Como consequência, o raciocínio computacional intuitivo se perde ao longo do 
crescimento e da formação do indivíduo, a tal ponto que, em geral, um adolescente tem mais 
dificuldades de resolver problemas computacionais do que uma criança.  

O caráter transversal do raciocínio computacional deve ser trabalhado nas crianças em fase escolar 
com o objetivo de auxiliar na formação de cidadãos capazes de lidar com a crescente área de Tecnologia 
da Informação e Comunicação (TIC), desenvolver competências, atuar em um mundo cada vez mais 
globalizado e tornar o país competitivo nessa importante área estratégica. 

Desta forma, os cursos de Licenciatura em Computação devem buscar formar profissionais dotados da 
competência necessária para inserir os temas relacionados a esta área na Educação Básica. Neste sentido, 
a capacidade de desenvolver softwares dirigidos ao ensino, plataformas para a educação à distância e 
metodologias inovadoras visando ao aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem devem compor 
o perfil profissional do licenciado em Computação.

Um ponto importante que deve ser observado é o fato de que ensinar computação não é ensinar informática. 
No contexto do ensino de informática, o aluno é ensinado a manipular softwares de produção amplamente 
difundidos nos meios comerciais e na própria confecção de material de suporte às atividades de suas 
disciplinas. O ensino de formatadores de textos e planilhas eletrônicas se encaixa nessa modalidade de 
ensino. Aulas para operação de sistemas operacionais e uso de navegadores também estão nesta classe 
(FRANÇA; AMARAL, 2013). De forma análoga, o ensino deste tipo de conteúdo na educação básica seria 
equivalente a ensinar a usar calculadoras ao invés de ensinar a calcular (NUNES, 2008), ou seja, usando a 
informática como ferramenta. 

No contexto do ensino de computação, o aluno deve ser levado a raciocinar computacionalmente, aplicando 
os conceitos do raciocínio sistematizado da computação às  diversas áreas do conhecimento. Conforme 
mencionado anteriormente, o caráter transversal da disciplina de computação pode contribuir para o 
desenvolvimento de competências necessárias ao aprendizado de disciplinas exatas, como Matemática, 
Física e Química. Além disso, essa forma de pensamento lógico e particionado pode ampliar a capacidade 
do aluno em segmentar sua linha de raciocínio em questões envolvendo discussões de temas das áreas 
de ciências humanas e Letras, levando ao desenvolvimento e aplicação (notadamente, nas séries mais 
elevadas do Ensino Básico) de sua capacidade crítica e de análise de questões no âmbito destas ciências.
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Figura 1 - O ensino de computação
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Vivemos em um mundo onde grande parte das tarefas é automatizada por sistemas computacionais, o 
que nos leva a compreender melhor como devemos interagir com estas ferramentas. Por muitas vezes, 
nos deparamos com situações nas quais adultos sentem dificuldades para interagir com determinadas 
interfaces computacionais, ao passo que crianças conseguem lidar naturalmente com elas, o que reflete 
muito bem a inserção da tecnologia desde cedo no ecossistema destas crianças e como sua familiaridade 
com tais ferramentas está associada ao seu potencial de desenvolvimento do pensamento computacional 
na sua formação. Segundo Blikstein (2008, p. 1): “o pensamento computacional é saber usar o computador 
como um instrumento de aumento do poder cognitivo e operacional humano”. Do ponto de vista de 
interação, as crianças conseguem desenvolver a habilidade de se adaptar facilmente ao manejo da 
tecnologia. Cabe à escola, portanto, guiar o desenvolvimento desse poder cognitivo do ponto de aplicação 
para a resolução de problemas nas diversas áreas do conhecimento. 

O desenvolvimento do pensar computacional é composto de duas etapas. A primeira etapa consiste 
na “identificação das tarefas cognitivas que podem ser feitas de forma mais rápida e eficiente com o 
computador” (BLIKSTEIN, 2008, p. 1). A segunda etapa,  está ligada ao “saber programar um computador 
para realizar essas tarefas cognitivas” (Blikstein, 2008). O licenciado em computação tem como um 
dos seus objetivos desenvolver e trabalhar essas duas etapas do pensamento computacional junto com 
as crianças e adolescentes a fim de que  se tornem capazes de lidar com problemas nas diversas áreas 
utilizando a ferramenta computador, que não tem a capacidade direta de pensar, mas consegue computar 
dados muito rapidamente. 

Outro ponto relevante, quando discutimos o ensino de computação na educação básica, está associado 
às metodologias a ser empregadas para desenvolver esse pensamento computacional nas crianças e 
adolescentes do Ensino Fundamental e Médio. O desenvolvimento do pensamento computacional perpassa 
duas etapas fortemente ligadas aos conceitos apresentados apenas em cursos de Ensino Superior: a 
identificação e resolução de problemas via computador. A discussão de tais conceitos na Educação Básica 
torna-se uma tarefa complexa, com a qual o licenciando em computação deve estar preparado para lidar. 
A utilização de materiais concretos ou objetos tangíveis, como proposto por Futschek e Moschitz (2011), 
pode ser encarada como forma introdutória de apresentação de conceitos básicos da computação, a 
exemplo de algoritmos. 

No Brasil, os trabalhos de Sousa et. al. (2010), inspirados nas pesquisas de Bell et. al. (2007), levaram à 
criação de um conceito chamado Computação Unplugged. Nestes trabalhos, os autores desenvolvem uma 
série de jogos que permitem o aprendizado de conceitos de computação sem o uso direto do computador. 
Neste sentido, é dito que o aluno está desconectado da ferramenta computador e passa a desenvolver o 
pensamento computacional de maneira primitiva, aplicando-o a situações que envolvem objetos tangíveis 
contextualizadas por meio de um jogo.

Na medida em que o pensamento computacional for sendo trabalhado e que as crianças adquiram maior 
intimidade com os conceitos por meio das situações que lhes são apresentadas, será possível introduzir o 
pensamento computacional por meio da própria ferramenta computador. Ainda nesse ponto, a introdução 
direta de softwares de programação e simulações em sua essência deve ser trabalhada com cautela. 
Idealmente, a utilização de ferramentas educacionais construídas especificamente com o objetivo de 
ensinar conceitos de computação é uma escolha razoável. 

O uso de jogos digitais, a utilização 
de linguagens visuais, como o Logo 
(PAPERT, 1988), Scratch (RESNICK et 
al., 2009) e Blockly (GOOGLE, 2014), 
por exemplo, são uma alternativa 
para o ensino de algoritmos e 
programação. Além dos simuladores 
pensados para o ensino de algoritmos, 
existem diversos outros softwares 
educacionais pensados para ensinar 
os conceitos básicos que envolvem a 
área de computação, como linguagens, 
complexidade, autômatos, arquitetura 
de computadores, etc.<
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Figura 2 - O uso de jogos digitais
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I - O ENSINO DE COMPUTAÇÃO E O USO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM DIGITAIS

Com o passar das séries fundamentais e início das séries do Ensino Médio, os alunos podem entrar em 
contato com conceitos mais complexos relacionados diretamente à programação de computadores, 
construção de softwares e estudo de sistemas operacionais. Nessa etapa, o aluno pode ser preparado 
para decidir sobre sua permanência em um curso superior na área de computação, com um diferencial 
de conhecimento de causa na hora de tomar sua decisão. Os cursos técnicos e tecnológicos podem se 
beneficiar com a inclusão do ensino de computação no Ensino Fundamental da Educação Básica. O aluno 
de Ensino Médio que opte pela qualificação técnica na área já terá desenvolvido habilidades básicas 
necessárias ao aprendizado de técnicas e ferramentas dirigidas à área de computação. Notadamente, os 
institutos tecnológicos que associam o ensino técnico ao Ensino Médio devem receber alunos com um 
pensamento computacional amadurecido, com capacidade de absorver mais rapidamente os conceitos 
relacionados à área, permitindo maior aprofundamento nos temas que envolvem a formação técnica e, 
inevitavelmente, formando profissionais mais capacitados.

Formação do Docente para o Ensino 
de Computação na Educação Básica

UN 01

A formação de profissionais licenciados em Computação surge da necessidade crescente de se desenvolver 
tecnologias educacionais para as diversas áreas, bem como trabalhar conceitos relacionados a essa área 
a partir da educação básica. Conforme o ACM Model Curriculum for K-12 Computer Science (CSTA, 2011, 
p. 1), existe “a necessidade de desenvolver no aluno habilidades computacionais a partir da Educação 
Básica”. Para tanto, sugere-se um currículo de referência que permita o desenvolvimento da capacidade 
de resolução de problemas, além da possibilidade de ligação desta área com as outras ciências, a fim de 
dar suporte ao tratamento de questões transversais. A construção dessa matriz curricular deve considerar 
uma abordagem tri-axial que integre conceitos, competências e habilidades (TUCKER, 2006). Na Figura 3, 
é possível observar como essa abordagem tri-axial pode nortear a idealização de currículos de referência 
para o ensino de computação.

Figura 3 - Conceitos, Habilidades e Competências como abordagem tri-axial para 
construção de um currículo de computação para formação de alunos na Educação Básica.
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Uma proposta de currículo para a formação básica deve incluir uma dimensão conceitual que aborde temas 
base da formação em computação. O ensino de algoritmos e programação introduziria os conceitos da 
lógica proposicional e a reflexão sobre a sistematização de problemas e busca de soluções. A organização 
de computadores cobriria o entendimento geral de como tais máquinas funcionam. Conceitos de Redes 
de Computadores e representação de informação estariam ligados diretamente à formação básica sobre 
internet e comunicação interpessoal. Discutir as limitações da Tecnologia da Informação daria uma visão 
sobre quais problemas a computação pode resolver e como fazer as escolhas. Por fim, abordar a temática 
do impacto da TI na sociedade permitiria a criação de discussões sobre questões éticas que envolvem o 
uso de tecnologias, bem como a forma como tais tecnologias interferem em nosso dia a dia e na sociedade 
em que estamos inseridos. 

O estudo de conceitos, associado à prática da disciplina de computação, leva o estudante a desenvolver 
habilidades e competências relacionadas a cada uma das temáticas apresentadas na dimensão conceitual. 
O desenvolvimento de habilidades e competências se dá de forma paralela e entrelaçada, de vez que 
as características associadas a esta dimensão influenciam e moldam as características ligadas àquela. 
As competências ligadas ao raciocínio abstrato e antecipação de mudança, por exemplo, influenciam 
diretamente a habilidade de aprender sobre novas aplicações e funcionalidades e adaptar-se a novos 
softwares com base no conhecimento prévio de outros que possuem abordagem similar.

Para que uma grade curricular em computação possa ser adotada na Educação Básica no Brasil, é 
necessário que existam professores com formação adequada nas escolas. Porém, segundo Bezerra e 
Silveira (2011, p. 2): 

[...] o que se verifica na literatura é o fato dos docentes com formação em Ciências e 
Matemática (considerando o espectro tradicional do termo Ciências) não têm, durante 
a graduação, elementos curriculares suficientes para atingir os objetivos que envolvem o 
desenvolvimento dessa abordagem tri-axial no contexto do Ensino de Computação.

Dados dos estudos de Bezerra e Silveira (2011), além dos trabalhos de Fernandes e Silveira (2009), Wilges 
(2006) e Gatti (2009) levam a concluir que existe a necessidade de se promover uma formação consistente 
na área de Computação a fim de prepararmos docentes capazes de desenvolver o ensino dessa área na 
Educação Básica, fortalecendo a tese de formação específica de pessoal por meio de cursos de Licenciatura 
em Computação.

A Licenciatura em Computação no Brasil
UN 01

Uma discussão anterior à criação e expansão de cursos de licenciatura em Computação no Brasil é o 
histórico de utilização de TICs no ensino brasileiro, tanto no Educação Básico quanto no Ensino Superior. 
Segundo Miranda (2007), citado por Zambon et al. (2012, p. 2):

[...] a Tecnologia Educativa envolve as aplicações tecnológicas ao contexto educacional 
para as mais diversas finalidades, como, por exemplo, aquelas relacionadas às questões 
administrativas ou às relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem.

A informatização dos processos administrativos, bem como o surgimento de ferramentas educacionais 
baseadas em TICs, apareceu como primeiro fator motivador à capacitação tecnológica de pessoal docente. 
O uso de software educacional em sala de aula despontou como uma tendência no ensino das diversas 
áreas do conhecimento. O uso de jogos e atlas digitais e as pesquisas às bases de dados na web associadas 
à digitalização dos acervos são exemplos de atividades extra que invadiram o dia a dia do professor em 
sala de aula.

No Brasil, desde o início da década de 80, o governo vem se esforçando no sentido de desenvolver projetos 
dirigidos à aplicação de tecnologias na Educação. Um exemplo desse tipo de projeto é o Programa Nacional 
de Tecnologia Educacional (ProInfo), oferecido pelo Ministério da Educação (MEC) às escolas públicas do 
país. O objetivo do programa é viabilizar a utilização de computadores no ambiente da sala de aula como 
ferramenta didática, bem como capacitar professores e gestores no uso dessas tecnologias para o ensino.
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No entanto, uma dificuldade que se observa na implantação 
de projetos para o uso de TICs nas escolas públicas é a 
utilização deficitária dos equipamentos disponíveis por 
motivos diversos, dentre os quais se destacam a falta 
de acesso aos laboratórios de informática, manutenção 
e principalmente a incapacidade por parte do corpo 
docente na utilização do computador como ferramenta 
didática (MARCON; TEIXEIRA, 2010). Neste contexto, a 
inclusão do Ensino de Computação na Educação Básica 
e a formação de docentes nesta área específica também 
surgem como uma necessidade. 

A introdução de conceitos relacionados à computação auxilia o desenvolvimento de habilidades e 
competências por parte dos alunos em relação ao uso de TICs. A capacitação de docentes na área permite 
a inserção no ambiente escolar de profissionais de excelência no uso de TICs, que terão a possibilidade de 
trabalhar os conceitos de computação dentro da matriz curricular das escolas, poderão auxiliar os demais 
profissionais na definição de estratégias de utilização das TICs como recurso didático, bem como serão 
capazes de desenvolver ferramentas educativas mais adequadas ao ensino de conteúdos diversos.

Nos últimos anos, a inclusão de uma matriz curricular mínima na Educação Básica tem sido considerada 
por vários países. Nações como os Estados Unidos e o Canadá têm desenvolvido atividades visando à 
promoção do Ensino de Computação em suas escolas de Educação Básica (CSTA, 2005). Um exemplo mais 
concreto é apresentado no trabalho de Hazzan et al. (2008), que relatam a iniciativa do governo de Israel 
a fim de avaliar e propor um currículo de computação para as escolas de Educação Básica coerente com 
as diretrizes educacionais do país. Nesse trabalho de implantação, a comissão israelense elencou alguns 
princípios norteadores para construção do currículo, quais sejam (FRANÇA; AMARAL, 2013):

I. Ciência da Computação é uma disciplina que deve ser ensinada, da mesma forma que outras disciplinas;

II. O programa deve concentrar-se nos principais conceitos e fundamentos da área;

III. Dois programas diferentes são necessários, um para os estudantes com apenas um interesse geral em 
Ciência da Computação e outro mais amplo e profundo, para aqueles com especial interesse pela área;

IV. Cada um dos dois programas deve ter unidades obrigatórias e eletivas;

V. Questões conceituais e experimentais devem estar entrelaçadas;

VI. Dois paradigmas de linguagem de programação devem ser ensinados;

VII. Um laboratório de informática bem equipado e mantido é obrigatório;

VIII. Livros didáticos e guias de ensino devem ser escritos;

IX. Professores com formação adequada e específica são indicados.

No Brasil, a discussão relacionada à inclusão do Ensino de Computação na Educação Básica ainda está 
em fase inicial. Alguns estados têm pensado estratégias para incluir tal disciplina nas suas matrizes 
curriculares. Porém, as iniciativas em um contexto nacional ainda são incipientes. O estado de Roraima 
foi um dos pioneiros nesse tema quando aprovou projeto de lei que viabiliza a inclusão de disciplinas de 
computação nos anos finais do Ensino Fundamental, além de todos os anos do Ensino Médio, nas escolas 
públicas estaduais. Em paralelo, estão surgindo também discussões a respeito do tema nas comunidades 
científicas de computação em todo o país, a fim de debater o Ensino de Computação no Brasil no contexto da 
Educação Básica e Superior. O Workshop de Informática na Educação é uma dessas iniciativas encabeçadas 
pela Sociedade Brasileira de Computação e abraçada por vários pesquisadores de instituições renomadas.

Além das iniciativas de inclusão da disciplina de Computação na Educação Básica, a formação de docentes 
na área é uma necessidade recorrente. A criação de cursos de Licenciatura em Computação é necessária 
para a capacitação de profissionais capazes de atuar no Ensino Fundamental e Médio. A formação de 
profissionais licenciados também possui demanda para construção de ferramentas computacionais 
dirigidas à Educação. Tais ferramentas exigem profissionais dotados de competência técnica para seu 
desenvolvimento e que, concomitantemente, necessitam de formação pedagógica mais consistente, de 
forma a poderem agregar a estas ferramentas os requisitos didáticos necessários para que elas possam de 
fato ajudar no processo de ensino-aprendizagem.

Ba
nc

o 
de

 Im
ag

en
s/

N
Ea

D

Figura 4 - Computação na educação básica.
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No Brasil, a expansão dos cursos de licenciatura em Computação ainda está em fase inicial. A quantidade 
de cursos nessa área – em comparação com outras áreas tradicionais, como Matemática, Física, Química 
e Biologia – ainda é muito incipiente. Quando olhamos para a Educação à Distância, a diferença é ainda 
maior. Dados do censo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP) mostram que em 2009 existiam 58 cursos de licenciatura em Computação presenciais e três não 
presenciais (Figura 5).

Figura 5 - Cursos de Licenciatura em Computação, Física, Química, Biologia 
e Matemática no Brasil. Modalidade Presencial e à Distância.
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Em relação ao número de egressos, o censo do INEP mostra baixo número de profissionais formados 
anualmente, o que demonstra a baixa quantidade de profissionais qualificados aptos a atuar no Ensino de 
Computação no Brasil atualmente. Os dados do censo de 2011 apresentados na Figura 6 mostram o número 
de egressos nas licenciaturas em Computação do Brasil em contraste com outras licenciaturas tradicionais 
(presenciais e não presenciais). A Figura 7 apresenta um comparativo entre o número de matrículas e 
alunos egressos em cursos na área de Ciências, Matemática e Computação. Especial atenção pode ser dada 
ao número de egressos nos cursos não presenciais, evidenciando a necessidade de expansão dos cursos de 
licenciatura em Computação nessa modalidade, além da própria expansão dos cursos presenciais. 

Figura 6 - Número de egressos em cursos de licenciatura em Computação, Física, 
Química, Biologia e Matemática no Brasil. Modalidades presencial e à distância.
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Área Geral do Conhecimento Matrículas Concluintes

Ciências Sociais, Negócios e Direito
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Saúde e Bem-Estar Social
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Figura 7 - Percentual de Matriculados e Egressos por área de conhecimento 
(cursos presenciais e à distância).
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Na Figura 8, podemos observar a distribuição dos cursos de licenciatura em Computação no Brasil. Os 
cursos estão distribuídos entre as modalidades presencial e não presencial. Como é possível observar 
por meio da figura apresentada, o número de cursos ainda é baixo e, em algumas regiões, como no Norte, 
quase inexistente. O desafio de capacitar pessoal a atuar diretamente com ensino e desenvolvimento de 
tecnologias computacionais esbarra diretamente na escassez de profissionais. Por outro lado, o licenciado 
em Computação vive atualmente a problemática de não encontrar seu espaço no mercado de trabalho, 
devido ao pequeno número de instituições de Educação Básica que trabalham esta área em seus currículos, 
à disputa no Ensino Superior e no mercado de software com os bacharéis, bem como à pouca existência de 
empresas e investidores que trabalhem com o desenvolvimento de softwares e plataformas educacionais, 
campo no qual tais licenciados teriam um diferencial estratégico.

Figura 8 - Distribuição dos cursos de licenciatura no Brasil, segundo relatórios do e-MEC.
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Objetos digitais de aprendizagem
UN 01

Nas seções anteriores, foi apresentado um histórico sobre o ensino de Computação na Educação Básica 
e Superior no Brasil. Ficou clara a importância de tal disciplina nos diversos níveis do desenvolvimento 
educacional do aluno, dada a possibilidade de trabalhar o raciocínio sistematizado para a resolução de 
problemas (o pensar computacionalmente). Ficou evidente, ainda, o desafio dos futuros licenciados em 
Computação no sentido de tentar trabalhar com os alunos os conteúdos que envolvem as disciplinas de 
informática, nos diversos níveis do ensino. A abstração que envolve o pensamento computacional e a 
capacidade de idealizar ou escolher algoritmos e ferramentas para aplicação a determinadas tarefas que 
envolvem computação constituem habilidades que demandam tempo e esforço por parte do professor 
e do aluno. A aprendizagem por meio de exemplos, baseada em problemas, repetições e simulações 
permite o desenvolvimento de tais habilidades. Neste sentido, o uso de Objetos de Aprendizagem (OA) 
surge como alternativa à apresentação e desenvolvimento de conteúdo didático relacionado ao ensino 
de computação, de vez que permite a aplicação das metodologias citadas acima por meio de ambientes 
interativos, lúdicos e que dão espaço ao processo que envolve o erro, a observação, correção e, como 
consequência, a aprendizagem. Nesta seção, serão abordados alguns conceitos e caraterísticas que 
envolvem OAs. Nas unidades seguintes, serão apresentadas metodologias para construção de OAs, bem 
como exemplos de OAs para o Ensino de Computação na Educação Básica e nas diversas disciplinas dos 
cursos superiores da área.

Inicialmente, é necessário definir Objeto de Aprendizagem, termo que, dependendo da perspectiva pela 
qual é observado, pode sofrer pequenas variações em seu significado, embora a grosso modo descreva a 
mesma coisa. Segundo Johnson (2003), um objeto de aprendizagem é um conjunto de materiais agrupados 
de forma significativa e está associado a um objetivo educacional. Ainda segundo o autor, esses materiais 
podem ser documentos, imagens, sons, vídeos, simulações, etc. Para Fernandes et al. (2009), os OA podem 
ser compreendidos como materiais digitais usados para apoiar os processos de ensino-aprendizagem, 
focalizando um objetivo único de aprendizagem de forma a permitir que determinado objeto possibilite 
ao estudante alcançar um objetivo específico. 

Os autores Hodgins e Conner (2000) e Wiley (2000) consideram OA a combinação de pequenas partes 
(blocos ou átomos) de informação que, dispostas em certas maneiras, produzem diferentes formas de 
experiências customizadas de aprendizado. Esta definição, diferentemente das outras, coloca os objetos de 
aprendizagem como uma combinação de materiais (não necessariamente digitais) que, agrupados de uma 
forma bem definida, servem para a construção do processo de ensino-aprendizagem. As definições dos 
dois primeiros autores relacionam o conceito de objeto de aprendizagem a conteúdo digital processado 
por um sistema de computador e acesso localmente ou por meio de algum repositório na internet.

No contexto deste curso, serão trabalhados os OA digitais, que consistem basicamente de conteúdo e 
uma interface para exibir tal conteúdo equipada com mecanismos de interação que permitem ao usuário 
introduzir informações. As interfaces devem incluir um design gráfico intuitivo, elementos para navegação 
e mecanismos de acessibilidade a fim de fomentar a inclusão. As interfaces também devem se adaptar 
ao tipo de conteúdo e complexidade do que se deseja ensinar, devendo ser simples como páginas da web 
que apresentam apenas textos e imagens informativas (blogs, por exemplo) ou mais complexas, como 
softwares que dispõem de uma série de parâmetros para configuração de determinada simulação.

Segundo Smith (2004), o diferencial entre os OA digitais e os concretos está no fato de os primeiros 
oferecerem flexibilidade, um melhor custo-benefício e poderem ser customizados. No que diz respeito 
à flexibilidade, um OA com bom design ou mesmo a combinação de vários que possuem um mesmo 
objetivo pode oferecer acesso ao conhecimento por meio de múltiplos modos de aprendizagem. A 
adaptação do conteúdo ao aluno e a profundidade com que a informação é apresentada, com base no 
nível de conhecimento adquirido, são formas de flexibilizar um OA. Em relação ao custo benefício, tendo 
em vista que não utilizamos materiais concretos para a construção e considerando a não necessidade 
de reutilização de objetos depreciáveis, a única fase com demanda por gastos financeiros e de pessoal 
com um OA digital está na etapa de sua construção. Após a etapa de construção, podemos reutilizá-lo 
de um semestre para outro quantas vezes forem necessárias. É possível ainda reutilizá-lo no sentido de 
combinar suas funcionalidades a fim de construir objetos mais complexos para conteúdos similares, o que 
está diretamente relacionado à sua capacidade de customização.
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A construção de um OA não é uma tarefa simples e, dependendo da complexidade do tema que se deseja 
trabalhar, pode se tornar um trabalho complexo. Geralmente, grupos de pesquisa, professores, designers 
instrucionais e equipes de suporte à tecnologia são profissionais que possuem conhecimento e demanda 
para construção de tais objetos. Recomenda-se a intervenção de uma equipe multidisciplinar no processo 
de concepção e construção do OA, de vez que não se está desenvolvendo um simples software, mas uma 
ferramenta capaz de auxiliar o aluno no processo de aprendizagem de um conteúdo. A avaliação da 
eficácia no processo de aprendizagem por parte da ferramenta também é uma etapa complexa e tema 
recorrente de pesquisa por vários grupos que trabalham o desenvolvimento e aplicação de OA para grupos 
de alunos. Na próxima unidade, serão apresentadas em detalhes todas as fases relacionadas ao processo 
de construção de OA, mecanismos para avaliação de qualidade e ferramentas que podem ser utilizadas. 

Geralmente, OA são construídos com o objetivo de complementar algum curso ou aula(s) envolvendo 
determinada disciplina ou conteúdo. Normalmente, busca-se em repositórios na internet um OA que se 
encaixe na temática e conteúdo trabalhados. Caso não seja possível adaptar um OA de maneira eficiente, 
parte-se para a construção. Além da não existência, a falta de qualidade de determinado OA encontrado 
contribui para a tomada de decisão de passar a construir ao invés de reutilizar. O professor ou instrutor 
deve ter cuidado ao introduzir o OA na disciplina ou aula(s), definir o escopo de conteúdo trabalhado 
e apresentar o objeto de forma clara. O aluno não deve ter dificuldades em aprender a utilizar o objeto 
de aprendizagem, de vez que não se deve desviar o foco do conteúdo em questão para a manipulação 
da ferramenta. Neste sentido, a usabilidade de um OA é uma das características mais importantes e que 
devem ser levadas em consideração no seu processo de criação, de vez que influencia diretamente seu uso. 

Instrutores e professores podem ainda selecionar um conjunto de OA a fim de auxiliar no processo de 
ensino-aprendizagem de determinado conteúdo. A combinação de objetos permite que o aluno trabalhe 
diferentes dimensões de determinado conteúdo, observando variadas situações ou simulando a mesma 
situação por diferentes ângulos ou perspectivas. Smith (2004) sugere a integração, por meio de links, de 
conteúdos e OA em um ambiente de gerenciamento de aprendizagem (Learning Management System – 
LMS), também conhecido como Ambiente Virtual de Aprendizagem (a exemplo do Moodle , ver Figura 9). 
Por meio dos links, os alunos podem acessar os OA associados a determinado conteúdo. Paralelamente 
a isso, os professores podem incluir avaliações que referenciam algum OA ou adaptar o próprio OA para 
incluir uma etapa de avaliação.

Figura 9 -  Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle. Apresentação de conteúdo e links 
para OA que reforçam o processo de aprendizagem e avaliação.
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A construção de OA perpassa uma série de desafios relacionados diretamente à definição do escopo 
e concepção do objeto. Alguns dos fatores desafiadores quanto à construção de OA, segundo Smith 
(2004), são: 

 - Falta de experiência técnica;
 - Incorporação de uma pedagogia efetiva ao OA;
 - Propriedade intelectual e copyritght;
 - Carga de trabalho dos autores;
 - Escopo.

A falta de experiência técnica está relacionada à ausência de familiaridade com ferramentas de autoria e 
linguagens de programação necessárias à construção do OA. Além disso, a falta de experiência na área de 
educação por parte do técnico desenvolvedor ou a ausência de professionais específicos para isso pode 
prejudicar o caráter de aprendizagem do objeto. A falta de tais profissionais também vai de encontro à 
incorporação de uma pedagogia efetiva, de forma a viabilizar o processo de aprendizagem por meio do OA. 

Construir um OA com alto nível de usabilidade e que apresente o conteúdo de forma a potencializar a 
aprendizagem é um dos grandes desafios. A escolha de materiais, imagens, sons, vídeos e trechos de código 
recai em um problema de propriedade intelectual e copyright, de forma que os autores de OA devem criar 
seus próprios materiais, pedir autorização de uso a outros autores ou usar bases de mídias livres. Outro 
desafio está relacionado à carga de trabalho da equipe técnica. A criação de um OA de qualidade demanda 
tempo e experiência que implica necessariamente em pessoal mais qualificado e com custos mais elevados, 
podendo, em muitos casos, tornar a construção do OA inviável. Por fim, definir o escopo de conteúdo 
coberto pelo OA pode se tornar uma tarefa difícil. A definição do escopo determina a complexidade do 
objeto, quanto de conteúdo será adicionado e como será apresentado. A priori, trabalhar escopos curtos e 
bem definidos permite a construção de OA simples e, consequentemente, que demandam menos esforço e 
proporcionam maior facilidade de uso.

Do ponto de vista de uso do OA, ainda podemos 
incluir como desafios a falta de conhecimento 
técnico do usuário no manuseio do computador, 
a baixa qualidade ou ausência de laboratórios de 
informática nas escolas, além da falta de formação 
direcionada por parte de instrutores e professores 
para manuseio do computador e uso do OA. Para 
esses desafios, a capacitação dos docentes e 
alunos no uso de Tecnologias da Informação e 
Comunicação, além da recuperação, ampliação 
e construção de laboratórios de informática nas 
escolas são as soluções. 

Desafios para Construção de  
Objetos de Digitais de Aprendizagem

EXERCÍCIO PROPOSTO

1. Como a capacitação de profissionais licenciados em Computação pode auxiliar escolas de Educação 
Básica e Superior no processo de Ensino de Computação por meio do uso de Objetos de Aprendizagem?

2. Pesquise no mínimo dois exemplos de Objetos de Aprendizagem não-digitais (concretos) que podem 
ser utilizados no ensino de computação na Educação Básica ou Superior.

3. Faça uma pesquisa sobre ações que venham sendo desenvolvidas no Brasil a fim de minimizar os 
desafios técnicos relacionados ao acesso e uso de computadores nas escolas públicas, favorecendo o uso 
de Objetos de Aprendizagem nas escolas.
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Figura 10 - Usuário no manuseio do computador.



II CONSTRUÇÃO DE 
OBJETOS DIGITAIS 
DE APRENDIZAGEM

Esta unidade tem como objetivo apresentar alguns aspectos 
envolvidos no processo de concepção e construção de objetos 
digitais de aprendizagem. Serão abordados temas relacionados ao 
design de objetos de aprendizagem e melhores práticas. O aluno 
terá a oportunidade de conhecer um conjunto de ferramentas que 
podem ser utilizadas na confecção dos recursos de mídia necessários 
à montagem do objeto desejado. Além disso, são discutidas 
questões referentes à avaliação de objetos de aprendizagem.
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A concepção e design de um OA não é uma tarefa simples. A dificuldade de aliar características técnicas e uma 
boa didática a um aplicativo são desafios que exigem uma equipe interdisciplinar. Como já visto anteriormente, 
o ato de construir ferramentas baseadas em TI para educação esbarra não apenas na dificuldade de gerenciar 
equipes interdisciplinares, como também na própria dificuldade de acesso e manuseio do computador por 
parte de professores e alunos. O design de um OA digital deve levar em consideração esses fatores e oferecer 
uma interface gráfica amigável e intuitiva. 

Da ótica do Licenciando em Computação, a atividade de construção de OA pode ser vista também como 
parte do processo de ensino-aprendizagem do conteúdo que se deseja trabalhar. O processo de construção e 
reconstrução por parte do aluno permite a experimentação das teorias envolvidas ao determinado conteúdo 
, de vez que estão criando, recriando e testando tais teorias (Piaget, 1990). Segundo Silva e Malaggi (2009, p. 
25), “para conhecer objetos o indivíduo deve agir sobre eles e, portanto, transformá-los, deve deslocá-los; ligá-
los, combiná-los, separá-los, desmontá-los e voltar a montá-los”.

Nesta unidade, serão apresentados os aspectos técnicos envolvidos no processo de criação de OA digitais. 
Discutiremos os modelos para construção de OA, questões que envolvem o seu design e definição de diretrizes 
para avaliação. Serão discutidos também os formatos de representação, armazenamento e indexação por 
meio de metadados. Por fim, será apresentado um conjunto de ferramentas que podem auxiliar o aluno na 
construção de OA com os mais diversos recursos de mídia (texto, imagens, sons, vídeo e simulação).

Representação, Armazenamento e 
Acesso aos Objetos de Aprendizagem

UN 02

Na disciplina de Prática de Ensino I, o aluno já teve a oportunidade de estudar algumas questões 
relacionadas à representação de um OA. Como uma forma de enfatizar os conteúdos discutidos naquele 
momento e embasar as discussões que seguem este livro-texto, serão apresentados nesta seção alguns 
dos formatos de representação e armazenamento que já foram previamente vistos. Nesse sentido, os 
conceitos apresentados aqui devem servir como um reforço ao aprendizado anterior, bem como um 
momento de revisão da teoria já estudada e que deve ser trazida ao contexto desta disciplina para auxiliar 
no entendimento dos novos conceitos apresentados.

Modelos de Representação  
de Objetos de Aprendizagem

Um OA pode ser visto como um produto baseado em conjunto de mídias que estão dispostas de uma 
forma bem definida e com o objetivo de auxiliar o aluno no processo de aprendizagem de um determinado 
conceito. Nesse sentido, sua representação, de fato, se dá por meio de textos, imagens, sons, vídeos, 
animações, simulações, jogos ou páginas da web. Cada um desses documentos de mídia possui uma 
representação de dados interna bem definida baseada em padrões de formatação de dados, padrões 
de compressão e de empacotamento. Um arquivo de imagem, por exemplo, pode estar gravado em um 
formato de compressão conhecido como JPEG (Joint Picture Expert Group). Uma página web pode estar 
escrita utilizando a linguagem HTML, por exemplo.

De fato, cada tipo de mídia ou aplicação possui suas características e formas de representação bem 
definidas. Os OA também possuem padrões que descrevem como os recursos que os compõem devem ser 
armazenados, descritos e compartilhados. Para tanto, existem padrões que definem formas de operação 
entre clientes consumidores e sistemas de gerenciamento de aprendizagem online, conhecidos como LMS 
(Learning Management System).
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Alguns dos objetivos desses padrões para interoperabilidade de conteúdos são:

Padronização – Estabelecimento de formatos bem definidos para relacionamento entre conteúdos e 
sistemas de gerenciamento de aprendizagem que os suportam;

Reutilização de Objetos de Aprendizagem – possibilita a reutilização de objetos já desenvolvidos e 
catalogados para construção de outros mais complexos ou sua aplicação em contextos (disciplinas/
módulo) diferentes dos que motivaram sua criação;

Flexibilização da Aprendizagem – permitir a construção de vários percursos de aprendizagem 
disponibilizados para diferentes alunos;

Portabilidade – Independência de plataformas, possibilitando a interoperabilidade entre sistemas LMS 
diferentes.

Alguns dos padrões mais conhecidos são o AICC, Scorm e xAPI. No tocante ao AICC (Aviation Industry 
CBT Comittee), o padrão permite o desenvolvimento, entrega e avaliação de recursos para treinamentos e 
cursos, geralmente via ambientes de gerenciamento de aprendizado (BERGSTROM, 1992). O padrão AICC 
utiliza um protocolo de comunicação conhecido como HACP (HTTP AICC Communication Protocol) para 
facilitar a comunicação entre o conteúdo dos cursos e o sistema LMS. O protocolo HACP utiliza formulários 
HTML para o envio de informações ao sistema LMS e o sistema LMS envia notificações de volta para o 
servidor utilizando texto. O AICC permite que o conteúdo esteja armazenado em um servidor de conteúdos 
à parte e suporta a transmissão desses conteúdos por meio de conexões seguras (HTTPS).  Por outro lado, 
a organização da informação é mais complexa e exige um maior esforço para processamento dos dados 
enviados pelo servidor. 

O padrão Scorm (Sharable Content Objetct Reference Model) é um conjunto de especificações para o 
gerenciamento de conteúdo por meio do conceito de objetos de aprendizagem reutilizáveis. Ele foi 
desenvolvido pelo grupo de pesquisa ADL (Advanced Distributed Learning) do departamento de defesa 
Americano. Esse padrão permite que elementos em conformidade com a sua norma possam ser facilmente 
integrados a fim de produzir repositórios de conteúdos para treinamento com alto grau de modularização 
(BOHL et al., 2002). A forma de comunicação entre o conteúdo do curso e o sistema LMS é feita por meio 
de um conjunto de funções definidas em uma API JavaScript. Essa característica é uma solução para o 
problema de definição de uma interface de programação bem definida para utilizar as funcionalidades 
do padrão. Por outro lado, isso implica em algumas questões de portabilidade entre os browsers que 
executam os scripts Scorm. Outra característica do padrão é que o conteúdo e o sistema LMS devem estar 
no mesmo servidor.

Outro padrão que surgiu recentemente é o xAPI (também conhecido como Tin Can API). O padrão é uma 
especificação para softwares de e-learning que permitem a comunicação entre o conteúdo e o sistema LMS, 
de forma a armazenar e rastrear os diversos tipos de experiências de aprendizagem (FOREMAN, 2013). 
Esse padrão traz uma série de novidades que o padrão Scorm, em seu formato original, não contempla. 
Dentre as novidades, destacam-se um maior suporte a plataformas de aprendizagem móvel, sistema de 
segurança mais eficaz, aprendizagem baseada em grupos e maior controle sobre o conteúdo. Além dos 
padrões citados, ainda existem CC/LTI, CMI-5, dentre outros que especificam esquemas de representação 
e transação entre conteúdos de aprendizagem e sistemas LMS.

Repositórios de Objetos de Aprendizagem

Repositórios de OA são web sites que contêm recursos digitais para aprendizagem formal e não-formal. 
Tais recursos digitais são baseados em documentos de mídia, como textos, imagens, vídeos ou ainda 
programas de software para simulação e jogos. Os repositórios de OA podem ser institucionais, isto é, 
referentes a uma determinada universidade ou curso e restrito aos participantes desta instituição, ou 
podem ser abertos. Os repositórios de OA abertos permitem que qualquer usuário possa fazer busca nas 
suas bases de conhecimento e ter acesso aos objetos que julgarem necessários.

Outra característica que envolve o conceito de repositórios de OA são os referatórios. Os referatórios são 
sites que ao invés de armazenarem o conteúdo do OA, simplesmente possuem informações. Por exemplo: 
descrição de OA existentes: mas que não estão hospedados naquele domínio. Quando o usuário de um 
referatório faz uma busca em sua base, o site retorna informações sobre OA existentes e indica o link para 
acesso ao conteúdo daquele OA. Essa busca é feita por meio da análise dos metadados de cada OA que 
estão cadastrados no referatório. 
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Nas próximas sessões, será discutido mais a fundo o conceito de metadados e os padrões existentes para 
representação de OAs. 

Alguns dos repositórios mais conhecidos estão descritos na tabela 1.

           SITE               TIPO                          DESCRIÇÃO

Rived – Rede Internacional 
Virtual de Educação. Repositório 
de Objetos de Aprendizagem, 
especialmente na área de Ensino 
de Ciências.
Repositório de Objetos de 
Aprendizagem do SENAI 
dedicados ao Ensino Tecnológico.

RepositórioRived

Recursos Didáticos Senai

Repositório de Objetos de 
Aprendizagem ligados principalmente 
ao Ensino de Física e Química.

Referatório que oferece links para 
diversos materiais educativos 
com foco na Educação à Distância.
Possui vários links para material 
com foco no aprendiz presencial e 
à distância.
Possui vários links para material 
com foco no aprendiz presencial e 
à distância.

Repositório

Repositório

Referatório

Referatório

Repositório

LabVirt

Abed

Biblioteca Virtual da UNISUL

Banco Internacional – MEC

Metadados

Outra característica interessante que deve estar associada à construção de OA são os metadados. Como 
o nome sugere, metadados são informações sobre os dados. No contexto dos OA, são informações sobre 
os objetos construídos detalhando autoria, objetivos do OA, autores, conteúdos envolvidos, classificação 
etária, etc. A inclusão de metadados permite a indexação de objetos na internet, sua inclusão em base de 
dados e fácil acesso por meio de buscas. Algumas das bases de dados mais importantes relacionadas a OA 
e que usam esquemas de metadados para busca são:

ARIADNE  – A Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution Network for Europe (ARIADNE) 
existe desde 1996 e possui uma base de mais de 5000 objetos de aprendizagem nas diversas áreas do 
conhecimento;

EDNA  – A Education Network Autralia, também fundada em 1996, possui aproximadamente 20.000 
objetos de aprendizagem nas áreas de Educação e Treinamento para o ensino infantil, de adultos e no 
Ensino Superior;

Merlot  – A Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching foi fundada em 1997, 
sendo um consórcio mantido por várias entidades norte-americanas e do Canadá com coordenação da 
California State University. Possui uma base com mais de 19.000 objetos de aprendizagem nas áreas de 
artes, negócios, educação, humanidade, matemática e estatística, dentre outras;

RIVED  – Rede Internacional Virtual de Educação. Um projeto de cooperação entre Brasil, Venezuela 
e Peru com abrangência nas áreas de Ciências e Matemática com foco na disponibilização de OA para 
o Ensino Médio.

Tabela 1 - Repositórios mais conhecidos.

Fo
nt

e:
 A

ut
or

ia
 p

ró
pr

ia
.



28

II - CONSTRUÇÃO DE OBJETOS DIGITAIS DE APRENDIZAGEM

PRÁTICA DE ENSINO III: OBJETOS DIGITAIS E EDUCAÇÃO EM COMPUTAÇÃOPE III Autor: Daniel Faustino Lacerda de Souza

Existem ainda outros repositórios de objetos de aprendizagem dispostos na internet com o foco em 
conteúdos em diversas áreas e níveis de ensino específicos. A maioria desses repositórios possui padrões 
de busca de objetos baseados na descrição dos metadados de tais objetos. Nesse sentido, com o objetivo 
de tentar padronizar a descrição de metadados para OA, vários grupos de pesquisa ao redor do mundo 
idealizaram padrões para descrição de objetos. Alguns dos padrões de metadados mais conhecidos e 
utilizados para descrever objetos de aprendizagem em repositórios são: 

Dublin Core (DC)   -  Desenvolvido pelo Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), descreve de forma simples 
e é adotado por vários repositórios.

Learning Objetct Metadata (LOM) – Desenvolvido pela IEEE, reúne características gerais dos objetos de 
aprendizagem, como identificador, idioma, palavra-chave, título, etc. (BARKER, 2005).

Information Technology-Learing Education and Training Metadata for Learning Resources (ISO-19788-2) 
- desenvolvido pela ISO, baseia-se no padrão LOM da IEEE e melhora seus parâmetros de descrição a fim 
de cobrir mais informações;

Educational Modelling Language (EML) – Padrão livre para criação e administração de processos de 
aprendizagem, desenvolvido pela Universidade Aberta da Holanda (OUNL) (HUMMEL et al., 2004).

Na tabela 2, é possível observar alguns dos repositórios de OA existentes e os padrões de metadados 
utilizados para descrição.

Tabela 2 - Repositórios e padrões de metadados usados.

Repositório

IEEE – LOMAriadne

Padrão Meta Dados

Padrão próprio baseado no Dublin 
Core

Padrão de metadados próprio

Scorm-IMS

IMS, EML e Dublin Core

IEEE-LOM

Edna

Wisconsin

Universia
RIVED
CESTA

Processo de Construção de  
Objetos de Aprendizagem Digitais

UN 02

O processo de construção de OA pode passar por uma série de etapas que estão relacionadas à concepção, 
planejamento, design, implementação e testes. Existem algumas metodologias de desenvolvimento de OA que 
possuem etapas bem definidas e descrevem as responsabilidades de cada agente construtor no processo. 
Cada metodologia possui suas particularidades, porém certos aspectos são comuns a todas. Um exemplo 
disso é a etapa de design pedagógico, tarefa imprescindível no processo de concepção de um OA. Algumas das 
metodologias para o desenvolvimento de OA são, no contexto nacional, as empregadas no Labvirt, Rived e o 
modelo Sophia, ao passo que no contexto internacional algumas delas são DART, MIDOA e UAA. 

Desenvolvido pelo laboratório Didático Virtual, o modelo LabVirt [LabVirt, 2009] tem como foco o 
desenvolvimento de OA para o Ensino Médio, notadamente nas áreas de Química e Física. A equipe que compõe 
o processo de construção é constituída por alunos, professores, designer e programadores. Os professores, em 
conjunto com os alunos, compõem a equipe pedagógica, responsável por selecionar e preparar o material 
didático baseado no conteúdo escolhido. Os designers baseiam-se no conteúdo confeccionado pela equipe 
pedagógica para criação de roteiros e cenários. Os programadores são os responsáveis técnicos pelo projeto, 
desenvolvendo a interface e esquemas de interação necessários.
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O modelo RIVED tem por objetivo a produção de OA baseados em simulação e animações. Sua metodologia 
de desenvolvimento divide o processo de construção em três etapas básicas, a saber: design pedagógico, 
construção e testes. No design pedagógico, os conteúdos são selecionados pela equipe pedagógica, é definido 
o escopo do OA em relação àquele conteúdo e como resultado é gerado o documento de Design Pedagógico. 
Na etapa de construção, o documento de design pedagógico é utilizado como base para concepção do design 
gráfico, modelos de interação e algoritmos de simulação, de forma a permitir a construção do OA pela equipe 
de programadores. Na etapa de testes, o OA é apresentado aos seus usuários, são feitos testes e reformulações 
(quando necessário). Como resultado da etapa de testes, temos o Guia do Professor, que é um documento com 
as orientações para utilização do OA. Similar ao modelo utilizado no RIVED, a metodologia Sophie (PESSOA; 
BENITTI, 2008) ainda adiciona uma fase de distribuição do OA no repositório de objetos, baseando-se no 
modelo de representação do SCORM. Essa metodologia também emprega uma fase de avaliação do objeto pela 
tutoria e por alunos a fim de se ter um feedback para o processo de melhoria contínua.

Em relação aos modelos internacionais, a metodologia empregada pelo projeto DART – Digital Anthropological 
Resources for Teaching (BOND, 2008) prevê seis estágios de desenvolvimento do OA. No primeiro estágio, é 
feita a concepção do OA. Nessa etapa, apenas os professores estão envolvidos no processo. Na segunda etapa, 
é construído um protótipo do OA com a participação da equipe técnica. Nos estágios seguintes, os alunos 
são envolvidos de forma a avaliar o objeto e dar um retorno quanto a melhorias, por meio de refinamentos 
sucessivos. De forma parecida, o MIDOA – Modelo Instrucional para o Desenvolvimento de Objetos de 
Aprendizagem (SAAVEDRA et al., 2007) adota uma abordagem em espiral, baseada em refinamentos sucessivos, 
cobrindo todas as fases do processo, a saber: análise, projeto, desenvolvimento, utilização e avaliação do OA. A 
metodologia UUA – Universidad Autónoma de Aguascalientes (GUERRERO et al., 2007), por sua vez, propõe a 
utilização de estratégia ágil para o desenvolvimento do OA. As etapas propostas pela metodologia são: Exame 
de Diagnóstico, Análise e Projeto. 

Baseado no estudo das metodologias apresentadas anteriormente, o trabalho de Fernandes et al. (2009) 
propõe um processo de construção de OA dividido em sete fases, descritas abaixo.

1. Elaboração do Design Pedagógico – Por meio de uma equipe pedagógica, são realizados levantamentos 
sobre o conteúdo que se deseja abordar na construção do OA. Por meio dessa equipe, é gerado um documento 
chamado de Design Pedagógico, onde são abordados os objetivos e estratégias de aprendizagem do OA;

2. Roteiro Pedagógico – Nessa etapa, é construído o documento chamado Roteiro Pedagógico, que detalha 
cada tela de cada atividade do OA. Para as descrições, são utilizadas imagens, rascunho e outras informações 
importantes para compreensão da ideia;

3. Definição da Interface do OA – Baseado no Roteiro Pedagógico, a equipe de design gráfico realiza o trabalho 
de construção da interface gráfica do OA. Nessa etapa, a equipe pedagógica trabalha em conjunto com a equipe 
de design, validando os conteúdos inseridos nas telas do OA;

4. Programação – Nessa etapa, as funcionalidades e interações do OA são programadas. A programação do OA 
é baseada nas telas definidas na fase 3 e validadas pela equipe pedagógica.

5. Guia do Professor – Nessa fase, é confeccionada o Guia do Professor, documento que auxilia os professores no 
uso do OA informando objetivos, conteúdos abordados, escopo dos conteúdos abordados, entre outros dados 
de utilização. Essa etapa é executada em conjunto com as etapas 4 e 5;

6. Utilização nas Escolas – Nessa etapa, o OA é colocado em uso nas escolas. Os professores instruídos pelo Guia 
do Professor auxiliam os alunos no processo de aprendizagem por meio da utilização do OA. Nessa etapa, é feita 
a avaliação do OA por parte da equipe técnica, professores e alunos. Os resultados da avaliação servem como 
informação para refinamento do objeto desenvolvido.

7. Publicação na Web – Após a avaliação e melhoria, o OA é publicado na web por meio dos repositórios e 
referatórios existentes de forma que possa ser utilizado pela comunidade.
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Design de Objetos de Aprendizagem

O design de um OA é uma das tarefas mais importantes no processo de criação do objeto. Existe um 
conjunto de dimensões que devem ser pensadas quando da concepção do design do objeto. A equipe que 
está à frente do projeto deve pensar em questões como a melhoria do processo de aprendizagem, um bom 
design gráfico, usabilidade e acessibilidade. Essa seção do caderno didático engloba uma série de questões 
relacionadas às melhores práticas para o design de OA. Para um maior aprofundamento sobre as questões 
tratadas nessa seção, é recomendada a leitura do trabalho de Smith (2004).

Em relação ao design para aprendizagem, alguns aspectos devem ser observados para que o OA construído 
possa contribuir de forma mais significativa para o processo de aprendizagem por parte do aluno. Em 
primeiro lugar, mantenha seu objetivo educacional em foco. É necessário que a equipe responsável defina 
claramente o conteúdo e escopo que será tratado pelo OA. A inclusão de muitos conteúdos adicionais 
pode desfavorecer o aprendizado por parte do aluno, levando-o a confusões e interpretações errôneas. 
Neste sentido, sugere-se evitar a adição de conteúdos não relacionados ao objetivo central do OA. Para 
concepção do OA, os recursos digitais com maior significância para o suporte ao aprendizado do conteúdo 
objetivado devem ser selecionados. Às vezes, essa atividade pode não ser uma tarefa fácil, visto que para 
determinados conteúdos a equipe possui um banco de mídias digitais considerável. Smith (2004) sugere 
que as seguintes estratégias sejam consideradas quando da escolha dos conteúdos:

• Utilização de exemplos baseados no mundo real e estudos de caso;

• Provê, quando couber, cenários mais complexos para provocar o debate;

• Fazer conexões entre o conteúdo e situações do dia a dia do estudante;

• Escolher exemplos concretos em detrimento dos abstratos;

• Manter o conteúdo focado na forma como o mundo funciona e como o aluno pode utilizar tais 
conhecimentos em sua vida.

Ainda em relação ao design para o aprendizado, a escolha da forma como o conteúdo será apresentado 
também é uma questão importante: diferentes conteúdos possuem diferentes formas de exposição 
para torná-los mais compreensíveis. Outra característica que deve ser incluída no design de um OA é a 
possibilidade de o aprendiz escolher diferentes formas para aprender por meio do objeto. Dessa forma, 
oferecer um determinado conteúdo por meio de representação por mídias diferentes pode viabilizar 
a aprendizagem por parte de mais alunos em função da forma como o aprendiz se sente melhor para 
adquirir a informação, quer seja textual, através de imagens, sons ou vídeos. Outra questão que deve ser 
considerada é a avaliação dentro do OA, tarefa das mais complexas e que envolve a discussão de como 
avaliar o aluno por meio do uso do objeto. A equipe pedagógica deve determinar a necessidade de algum 
método de avaliação dentro do OA ou mesmo a sua ausência.

Em relação ao design gráfico, a equipe de desenvolvimento deve tomar cuidado ao criar a arte das interfaces, 
de forma a não tirar o foco do aprendiz do conteúdo principal. Cada página ou tela deve ser visualmente 
balanceada, apresentar elementos grandes e em cores no centro equilibradas por elementos menores e 
com cores mais escuras nas extremidades, ou vice-versa. A utilização de elementos com simetria perfeita 
deve ser evitada, a menos que façam parte do conteúdo, de vez que esses elementos são visualmente 
cansativos. Use tamanhos e disposições diferentes para elementos nas telas ou páginas. Elementos mais 
importantes devem ficar em mais evidência. Divida os elementos em grupos similares, quando for possível. 
Escolha algum elemento visual e apresente-o ao longo das páginas ou telas para criar um senso de ritmo e 
uma identidade visual. Se os elementos no design forem diferentes, eles devem ser visualmente diferentes 
também. Além disso, todos os elementos devem trabalhar juntos para criar um conjunto harmonioso 
dentro da interface gráfica de sua tela ou página.

Outra questão relacionada ao design é a usabilidade da interface com a qual o aprendiz irá interagir com o 
OA. Nesse ponto da concepção do objeto, a questão que deve ser respondida é: o quão fácil é utilizar o OA? 
Neste sentindo, a consistência no uso dos elementos de design gráfico, linguagem, formação, aparência 
e funcionalidade são essenciais. Os desenvolvedores devem manter a consistência de layout para todas 
as telas e páginas, manter a consistência dos elementos de navegação (botões e links), identificar bem 
telas e páginas, manter padronizada a apresentação de informação textual, entre outras características. Os 
usuários do OA devem ter a liberdade de controlar a interação, devem ter a liberdade para escolher como 
completarão suas atividades. 
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Nesse sentido, o usuário deve poder retornar a telas anteriores e desfazer ações executadas quando julgar 
necessário. No caso de animações, formas intuitivas para pausar, continuar, reiniciar e saltar etapas devem 
estar disponíveis. Sugere-se ainda que padrões consolidados de design e familiares ao usuário sejam 
utilizados. Por fim, como regra básica, o designer deve simplificar o design de uso onde for possível.

A acessibilidade também é um fator que deve ser levado em consideração quando da etapa de design 
do OA. A acessibilidade está relacionada à inclusão de tecnologia assistiva para possibilitar o acesso ao 
conteúdo do OA por aprendizes com alguma necessidade especial. Desta forma, oferecer alternativas de 
visualização e interação são os desafios para os designers dessa dimensão. Uma primeira questão seria o 
design do OA para o uso de forma independente de dispositivo. Por exemplo, objetos que suportem o uso de 
múltiplos dispositivos de entrada ou que a interface gráfica seja adaptada para diversos tipos de displays. 
Outra característica que os OA podem oferecer é a de apresentar formatos alternativos para exibição de 
conteúdo, incluindo descrições textuais quando necessário, legendas, tradução para linguagem de sinais, 
resposta auditiva a interações, etc. O controle do conteúdo animado do OA também pode ser configurável, 
de forma que o usuário possa controlar tamanhos, velocidade, tempo de resposta de interação, entre 
outras características. 

Avaliação de Usabilidade de Objetos de Aprendizagem

O processo de avaliação de um OA é um tema complexo e está relacionado à análise do objeto em várias 
dimensões, como a capacidade de aprendizagem que ele proporciona (ponto mais complexo), a sua 
qualidade em relação à acessibilidade ou sua usabilidade. Ainda dentro do escopo do design de OA, essa 
seção faz uma breve discussão sobre a avaliação e qualidade de usabilidade de OA, de vez que esse material 
tem como foco o desenvolvimento de OA por licenciandos em Computação, tema técnico pertinente ao 
aluno como forma de guiá-los na análise dos objetos construídos.

Atualmente, métodos tradicionais de avaliação baseados na teoria da Interação Humano-Computador 
(IHC) são utilizados para avaliar a usabilidade de interfaces gráficas de telas e páginas web que compõem 
os OA. Dentre elas, destacam-se a avaliação heurística, a observação de uso, além do estabelecimento de 
diretrizes para o design instrucional, como proposto no trabalho de Filatro (2008). Uma alternativa para 
avaliação de uso é a aplicação de questionários de uso para usuários do OA. A dificuldade desse método é 
a construção de um questionário que consiga englobar todas as dimensões necessárias a fim de capturar 
o feedback desejado. O trabalho de Sugimoto et al. (2008) apresenta um questionário dessa natureza, 
desenvolvido a partir da experiência de outros professores da sua universidade, com foco no conteúdo 
disponível, na apresentação visual, utilização e aprendizagem proposta.

Outro método para avaliação de usabilidade é o uso de diretrizes para delineamento do objeto proposto. 
Os trabalhos de Reategui, Boff e Finco (2010) e o de Silveira e Carneiro (2012) estabelecem diretrizes 
para avaliação de OA. A diferença principal entre os dois trabalhos é que o primeiro refere-se à dimensão 
da usabilidade e à avaliação pedagógica, ao passo que o segundo resume-se à avaliação de usabilidade, 
porém com maior profundidade. Silveira e Carneiro (2012) definem um conjunto de dimensões e 
diretrizes associadas a essas dimensões que devem ser observadas quando da construção e avaliação 
de usabilidade do OA construído. Os autores definem 7 dimensões e subdividem as diretrizes nas 
dimensões descritas abaixo:

1. Explicitar claramente um objetivo pedagógico – Passar informações claras para o aluno, de forma que 
ele saiba o que se espera que ele aprenda;

2. Priorizar o Digital – Priorizar o desenvolvimento de OA que não necessitem de aplicativos pagos para 
execução;

3. Prover auxílio ao usuário – Oferecer auxílio ao usuário via interface ou instruções facilmente acessíveis;

4. Proporcionar interatividade – Permitir a interação com o objeto por meio de ações;

5. Proporcionar interação – Proporcionar ações entre usuários (alunos, tutores, professores) por meio do 
objeto;

6. Fornecer feedback constante – Manter o usuário informado do status de sua interação com o OA;

7. Ser autocontido – O objeto deve ter foco em determinado assunto e explicá-lo sem depender 
necessariamente de outros materiais;
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Para maiores detalhes sobre as diretrizes de cada seção e como aplicar o método de avaliação desenvolvido 
pelo autor, leia atentamente a referência Silveira e Carneiro (2012).

Ferramentas para Construção  
de Objetos de Aprendizagem

UN 02

Como já visto nas seções anteriores, a criação de um OA digital passa por uma série de etapas que dizem respeito 
à concepção da ideia, seu design, construção e validação. A fase de construção é, sem dúvidas, a etapa mais técnica 
do processo no contexto da Computação, de vez que exige profissionais capazes de manipular ferramentas na 
construção de algoritmos e interfaces gráficas que irão compor o OA. Dependendo da complexidade do OA que 
se deseja construir, essa tarefa pode ter um caráter mais simples, como editar uma imagem ou construir um 
texto, até coisas mais complexas, como desenvolver algoritmos e interfaces gráficas com uma série de ações.

Dependendo do que se deseja construir, existem ferramentas específicas que podem ser utilizadas 
pelos profissionais responsáveis. Quando pensamos em OA digitais, podemos imaginar como analogia 
a materiais concretos (no contexto de OA concretos) os recursos de mídia e códigos fonte que, nesse 
caso, chamamos de materiais intangíveis, dada sua representação digital por meio de um sistema 
computacional. Na construção de objetos digitais, podemos utilizar arquivos de mídia no formato de 
texto, imagem, gráficos, áudio e vídeo. Podemos precisar de linguagens de programação para construção 
de algoritmos e lógicas que devem ser seguidas pelo OA na apresentação do conteúdo e interação com 
o usuário. É possível ainda a utilização de simuladores que apresentem modelos e mecanismos de 
configuração para simulação de experimentos baseados nesses modelos. Nas seções seguintes, serão 
apresentadas algumas das ferramentas e linguagens que podem ser utilizadas no processo de construção 
de OA digitais. Vale salientar que não cabe ao aluno de computação dominar todas essas ferramentas, de 
vez que elas conhecimentos avançados e formação específica, mas recomenda-se que no seu processo de 
formação como profissional de Tecnologia da Informação (TI) possa se especializar em determinada área 
e, portanto, dominar algumas das tecnologias apresentadas com maior profundidade.

Textos

A linguagem escrita provavelmente é uma das primeiras alternativas que pensamos quando desejamos 
criar um meio de comunicação com outro individuo. Praticamente todo OA contém textos como uma 
forma de explicar determinado conteúdo ou mesmo para descrever a metodologia de uso do objeto. Neste 
sentido, editores de texto são as ferramentas utilizadas para produção da mídia texto. Outra abordagem 
para o uso de editores de texto é sua utilização não apenas como ferramenta para construção de OA, mas 
como OA em si. 

Segundo Valente (1996): “No caso dos 
aplicativos, como os processadores 
de texto, as ações do aprendiz podem 
também ser analisadas em termos do 
ciclo descrição-execução-reflexão-
depuração-descrição”. O processo de 
criação e melhoria de um documento 
de texto pode auxiliar no processo de 
aprendizagem, de vez que a edição 
de texto exige repetidas leituras, 
observações e reflexões acerca do que 
se está escrevendo em um processo 
de interação aprendiz-computador 
expresso por meio do diagrama 
esquemático proposto por Valente 
(1996)(Figura 11).

Figura 11 - Processo de interação aprendiz-computador 
através do uso de processadores de texto.
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Existem diversos processadores de texto no mercado, alguns com recursos mais básicos, que permitem 
apenas a edição de textos sem nenhuma formatação (plain text). Outros processadores são mais 
complexos e permitem a escrita e formatação do texto por meio da modificação da cor, estilo, alinhamento 
de parágrafos, referenciamento cruzado, entre outras funcionalidades. Quando necessitamos apenas de 
escrever textos sem uma formatação específica, como, por exemplo, arquivos de configuração dos OA, é 
possível utilizar editores mais simples, como o Bloco de Notas (nativo do sistema Windows), Notepad e 
Textpad. Textos mais complexos do ponto de vista de formatação exigem processadores mais robustos, 
como é o caso do Microsoft Word e OpenOffice Writer.

O processador de texto Microsoft Word (Figura 12) é um dos editores mais utilizados no Brasil e no mundo. Ele 
permite a configuração de estilos, posicionamento de texto, referenciamento cruzado, inserção e manipulação 
de tabelas e imagens. É um software proprietário, mantido pela empresa Microsoft. Para que o usuário tenha 
acesso ao software, é necessário comprá-lo separadamente ou adquiri-lo por meio da compra do pacote Office 
da empresa, que contém, além do processador de texto, processadores de planilha, banco de dados, etc.

Figura 12 - Área de edição de texto do Microsoft Word versão 2013.

 
 
O OpenOffice Writer (Figura 13) também é um processador de texto com recursos equivalentes ao Microsoft 
Word. A diferença está no fato de o processador ser gratuito, desenvolvido por uma comunidade de 
programadores, baseado na filosofia de construção e distribuição de software livre. Os usuários que tiverem 
acesso ao processador podem modificá-lo da maneira que acharem conveniente e distribuí-lo de forma gratuita.

Figura 13 - Área de edição de textos do processador OpenOffice Writer 3.0.
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Imagens

Assim como o texto, a incorporação de imagens à OA digitais é obrigatória na maioria das ferramentas 
construídas. As imagens conseguem descrever e apresentar ao usuário características e informações que no 
texto demandariam muitas linhas e, em alguns casos, seriam impossíveis. No caso em que o ditado popular  
“Uma imagem vale mais que mil palavras” prevalece, o desenvolvedor de OA digitais deve considerar o uso 
de ilustrações. Por meio do uso de imagens, o criador do OA poderá apresentar fotos de eventos, cotidiano, 
paisagens, etc. Também é possível exibir gráficos, diagramas esquemáticos e ilustrações sintetizadas.  

No tocante ao acesso às imagens, estas podem ser capturadas ou criadas sinteticamente por meio de 
softwares de edição. A captura pode ser feita por meio de equipamentos equipados com sensores de 
luminosidade, como é o caso de câmeras fotográficas, câmeras de vídeo e câmeras web. A síntese de 
imagem pode ser feita a partir de modelos matemáticos e softwares de renderização que criam cenas 
a partir desses modelos. A síntese pode ser feita também por meio de softwares de criação e edição de 
gráficos e imagens vetoriais. Por fim, é possível editar imagens capturadas por meio de softwares de 
edição de imagens, a fim de corrigir falhas ou evidenciar regiões desejadas.

Um dos softwares que podem ser utilizados para manipulação de imagens é o GIMP (Gnu Image 
Manipulation Program) (Figura 14). O GIMP é um software livre de manipulação, edição e composição 
de imagens, distribuído de forma gratuita e que funciona em vários sistemas operacionais e com suporte 
a várias linguagens. É um software robusto, com uma série de ferramentas integradas, oferecendo uma 
grande variedade de mecanismos para manipulação de imagens (LECARM; DELVARE, 2013). Uma 
alternativa proprietária e amplamente utilizada na área de manipulação de imagens é o Adobe Photshop. 
Esse software também possui um conjunto considerável de funcionalidades no tocante à manipulação de 
imagens digitais. Seu desenvolvimento é mantido pela empresa Adobe e caso o usuário deseje utilizá-lo 
deverá adquirir uma licença de uso.

Figura 14 - Ambiente de Autoria do GIMP.

Em relação a imagens vetoriais, gráficos e diagramas esquemáticos, existem softwares de edição que 
permitem a criação e manipulação de recursos com um considerável conjunto de funcionalidades. Nessa 
linha, um dos softwares amplamente utilizados é o Corel Draw. Esse programa proprietário de desenho 
vetorial é um aplicativo de ilustração que possibilita a criação de páginas de desenhos artísticos, capas, 
imagens de objetos para páginas web e itens para interfaces gráficas (ANDRADE, 2010). Uma alternativa 
baseada em software livre ao CorelDraw é o software Inkscape (Figura 15). Esse aplicativo é desenvolvido 
por uma comunidade de programadores de todos os lugares do mundo e oferece um conjunto de 
funcionalidades para edição de gráficos vetoriais, cartazes, páginas, design de interfaces (BAH, 2011). 
Outras alternativas livres que podem ser utilizadas pelos desenvolvedores de OA para manipulação de 
imagens são o  Xara Xtreme, sK1, Scribus e o Karbom.
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Figura 15 - Ambiente de autoria do Inkscape.

Arquivos de áudio

No desenvolvimento de objetos de aprendizagem, a utilização de arquivos de áudio é uma tática interessante 
para atrair o aluno por meio da complementação da informação visual com algum recurso de som, explorando 
o sentido da audição. 

A associação de conteúdos de mídia diferenciados favorece a imersão do aluno no conteúdo, o que, por sua 
vez, amplia a eficiência do processo de ensino-aprendizagem. Segundo Rosas e Behar (2011, p. 3), “o uso 
do computador com a presença da tecnologia musical e a mediação do professor pode proporcionar uma 
escuta consciente e uma vivência do som e da música aos estudantes de maneira interativa. Os objetos de 
aprendizagem contendo trilhas sonoras são exemplos dessa tecnologia”. 

Os arquivos de áudio podem ser utilizados para apresentar parte do conteúdo por meio de links de streaming 
de palestras, aulas teóricas e áudio informativo. Os arquivos de áudio podem ainda ser utilizados como parte 
integrante da composição de cena de um jogo por meio de um fundo musical ou mesmo resposta auditiva 
à interação com alguma parte da interface. Particularmente, a utilização de áudios musicais pode favorecer 
o aprendizado, de vez que, ainda segundo Rosas e Behar (2011, p. 4) “(...) a música, além de motivar, é um 
elemento importante na aprendizagem, (...) leva a uma socialização e ambas despertam sentimentos e emoções, 
alteram estados de ânimo e favorecem o desenvolvimento da criatividade”.

Para utilização de arquivos de áudio em OA digitais, se faz necessário inicialmente obtê-los. A aquisição de 
arquivos pode ser feita por meio da captura de sons do ambiente usando periféricos de entrada, como 
microfones e instrumentos musicais. É possível ainda a síntese de informação auditiva por meio de padrões 
de síntese de áudio, como o MIDI. Por meio do padrão MIDI, é possível sintetizar sons musicais para diferentes 
instrumentos, bastando apenas indicar parâmetros de síntese, como código do instrumento, timbre, notas, 
entre outros (BOOM, 2011). 

Uma vez capturado o som, o usuário pode armazená-lo em formatos sem compressão de dados, que permitem 
manter uma melhor qualidade de áudio, ou optar por comprimi-lo. O processo de compressão dos arquivos de 
áudio permite um ganho no armazenamento dessa mídia em dispositivos como HDs, pendrivers, CDs e DVDs. 
Quando estamos construindo um OA digital, devemos nos preocupar com o tamanho final da aplicação, visto 
que dependendo da forma de acesso por parte do usuário, ele necessitará de algum tempo para conseguir 
efetuar o download completo do aplicativo, por exemplo. Nesse sentido, a compressão dos arquivos de áudio 
utilizados é um passo importante.
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Existem vários programas para compressão de arquivos audiovisuais. É possível converter de formatos 
sem compressão para formatos de compressão populares, como o MP3. O FFMPEG, por exemplo, é uma 
poderosa ferramenta baseada em software livre que permite a conversão entre diferentes formatos de 
áudio e vídeo. Ela pode ser uma alternativa de uso, caso haja a necessidade de diminuir arquivos de 
áudio devido a restrições de armazenamento. Caso o desenvolvedor do OA esteja com problemas para 
editar partes do áudio, necessitando, por exemplo, unir vários arquivos, remover uma parte da gravação 
ou recortar determinada região de interesse, existem softwares com essas funcionalidades. Um deles  é 
softwares é o Audacity. O programa em questão permite a manipulação de arquivos de áudio em tempo 
de captura ou mídias previamente armazenadas, suporta uma série de formatos de encapsulamento e 
codificação. O software permite ainda a mixagem e conversão entre formatos. Ainda nessa linha, outras 
soluções que podem ser utilizadas são o Sound Forge, Record For All e o Wavosaur.

Figura 16 - Software Audacity. Na imagem, um arquivo de áudio sendo editado.

Vídeos

Assim como o áudio, a utilização de arquivos de vídeo permite explorar, por meio de imagens em movimento 
sincronizadas com arquivos de som, uma maior imersão do usuário de um OA no conteúdo que se deseja 
apresentar. A utilização de vídeos pode ser de fato o OA que foi construído representando, por exemplo, um 
vídeo tutorial, uma aula ou uma determinada palestra. O vídeo pode ser também parte do conteúdo de um 
determinado OA mais complexo, como uma página Web com diversos conteúdos ou a cena introdutória de 
um determinado jogo. É possível ainda que este vídeo não esteja previamente armazenado, mas, ao invés 
disso, esteja sendo acessado como parte integrante de uma transmissão ao vivo ou vídeo conferência, 
onde outros OA estariam sendo utilizados em paralelo. Nesse último caso, ultrapassamos o conceito do 
vídeo como um OA e o elevamos para a aula propriamente dita.

A captura de arquivos de vídeo é feita por meio de câmeras de vídeo. Assim como arquivos de áudio, 
existem vários formatos para armazenamento das imagens  capturadas, bem como possibilidades para 
tamanho e qualidade. Dependendo do propósito de nosso OA, podemos capturar vídeos com baixa 
resolução (Low Definition - LD), resolução padrão (Standard Definition - SD) ou em alta definição (High 
Definition - HD). Recentemente, os vídeos em ultra alta definição (Ultra High Definition - UHD) também 
começaram a se popularizar. Quanto ao acesso de conteúdo pré-gravado, existe uma série de repositórios 
de vídeo na web dos quais os desenvolvedores de OA podem extrair conteúdo. Um dos repositórios mais 
conhecidos é o YouTube, mantido pela empresa Google, que não possui foco em conteúdo educacional, 
mas é possível encontrar vídeos desta temática. Existem ainda repositórios especializados em conteúdo 
educacionais que disponibilizam videoaulas e palestras sobre diversos temas. Um exemplo desse tipo de 
repositório é o Veduca, que possui a proposta de apresentar videoaulas sobre as mais diversas disciplinas 
de cursos superiores.
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Quanto ao processo de autoria de vídeo, existem algumas ferramentas que podem auxiliar o criador de 
OA. Essas ferramentas permitem o processo de vídeo por meio de conversão entre formatos, alteração 
de resolução e qualidade dos frames, junção e recorte de frames e trechos, além de inclusão de recursos 
de animação para transição de cenas. O próprio FFMPEG, apresentado na seção anterior, é uma ótima 
ferramenta para transcodificação de vídeo, permitindo a conversão entre formatos e modificação das 
características do vídeo como qualidade do frame, resolução espacial e temporal. Existem ferramentas 
com interfaces mais sofisticadas e que facilitam a vida dos editores. Um exemplo de ferramenta de edição 
mais simples é o Windows Movie Maker (Figura 17), da Microsoft, que permite a edição de vídeos com 
ferramentas para recorte, junção, efeitos de transição e transcodificação de vídeo. Algumas alternativas 
baseadas em software livre são o VideoLan Movie Creater  e o VirtualDub  (Figura 18).

Figura 17 - Ambiente de autoria de vídeos do Windows Movie Maker.

Figura 18 - Ambiente de edição de vídeos do VirtualDub (mais abaixo) e do VideoLan Movie Creator.
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Linguagens de Programação

As linguagens de programação desempenham um importante papel no processo de criação de OA baseados 
em aplicativos. Elas são as ferramentas utilizadas por desenvolvedores de objetos dessa natureza para 
programar suas funcionalidades e a forma como o usuário irá interagir. As linguagens de programação 
traduzem para o formato interno dos computadores uma sequência de comandos informados pelo 
desenvolvedor em uma linguagem de mais fácil compreensão para humanos. No contexto do Ensino de 
Computação, as linguagens podem ser estudadas tanto da ótica de uma ferramenta para construção de OA 
quanto como um OA propriamente dito. É possível e comum a utilização das linguagens de programação 
para o ensino de algoritmos e lógica. De forma ainda mais aprofundada, as linguagens são um dos principais 
objetos de estudo da área de Computação, de forma que alguns OA são construídos para o seu ensino. 

Existe uma série de classificações para linguagens de programação. Do ponto de vista do paradigma de 
programação, elas podem ser, por exemplo, imperativas, orientadas a objetos ou orientadas a aspectos. Do 
ponto de vista de tipagem, elas podem ser dinâmicas ou estáticas. Porém, algo que pode ser considerado 
mais importante no contexto do desenvolvimento de OA em relação aos paradigmas de linguagem de 
programação é a sua divisão em linguagens procedurais e declarativas (TUCKER; NOONAN, 2009).

As linguagens de programação declarativas têm como objetivo descrever relações de sincronismo 
espacial e temporal. Elas permitem que o desenvolvedor indique como as diversas mídias utilizadas na 
aplicação vão se relacionar espacialmente e temporalmente. Um exemplo de sincronismo espacial seria 
o posicionamento de imagens, textos e vídeos em uma página web. Quanto ao sincronismo temporal, 
elas descrevem como os objetos da cena irão interagir utilizando como gatilho de início para interação 
marcadores temporais. Por exemplo, apresentar uma legenda no momento exato do início de um vídeo 
ou exibir um anúncio no instante três segundos de um vídeo. Algumas das linguagens de programação 
que se encaixam nessa classificação são o XML e HTML. O HTML 5, versão mais atual da linguagem HTML, 
permite a criação de OA digitais com suporte a exibição de textos, imagens, sons e vídeo sem a necessidade 
de softwares adicionais. O OA Escola Mágica (Figura 19) é um exemplo de objeto desenvolvido utilizando 
a linguagem HTML. Outra linguagem declarativa popular é a NCL (Nested Context Language) utilizada 
pelo padrão brasileiro de TV digital para o desenvolvimento de aplicações interativas. Por meio do NCL, é 
possível desenvolver OA digitais para o ambiente de TV digital e assim difundir o uso desse tipo de recurso 
didático para um outro ambiente, que está presente na residência da maioria dos brasileiros. O OA digital 
apresentado na Figura 16 é um exemplo de objeto desenvolvido para o ensino de física no contexto de um 
ambiente de TV Digital (MONTEIRO et al, 2008).

Figura 19 - Objeto de Aprendizagem Escola Mágica. Por meio de um jogo                                                                                                                                             
              lúdico, as crianças são levadas ao aprendizado de Matemática.
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Figura 20 - OA digital para o ensino de física. Desenvolvido para execução em um ambiente de TV Digital.

As linguagens de programação procedurais são baseadas em procedimentos lógicos que acompanham 
algum tipo de processamento de dado. Essas linguagens têm como foco a inclusão de lógica de negócio aos 
aplicativos por meio da execução de algoritmos e processamento de informação. Elas não possuem um 
modelo facilmente adaptável para suporte ao sincronismo temporal e espacial. As linguagens declarativas 
por sua vez não possuem meios de incluir lógica de negócio em seu código. Para que isso seja possível, 
utilizam linguagens procedurais. Algumas das linguagens procedurais mais populares são o C/C++, Java 
e Python. Além das linguagens citadas, existem ainda linguagens de script, como o JavaScript e o Lua, que 
são utilizadas para incluir lógica de negócio em aplicações desenvolvidas com linguagens declarativas.
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Simulação e Jogos

A simulação de fenômenos físicos e químicos e a simulação do passo a passo de um determinado processo 
em alguma engenharia e na própria informática são meios que permitem a observação por parte do aluno 
e, consequentemente, auxiliam no aprendizado. Nesse sentido, simuladores podem ser utilizados como 
instrumentos didáticos para auxiliar o aluno na compreensão de determinados conceitos. A própria 
modelagem em si, etapa que precede a simulação, pode ser utilizada como uma ferramenta didática. 
Segundo Valente (1996, p. 79), a diferença básica entre elas é que:

Ao usuário da simulação, cabe a alteração de certos parâmetros e a observação do 
comportamento do fenômeno, de acordo com os valores atribuídos. Na modelagem, 
o modelo do fenômeno é criado pelo aprendiz, que utiliza recursos de um sistema 
computacional para implementá-lo. Uma vez implementado, o aprendiz pode utilizá-lo 
como se fosse uma simulação.

O desenvolvedor de simulações deve tomar cuidado com a definição de uma interface de interação que 
permita facilmente a manipulação dos parâmetros de simulação por parte do usuário. É importante que se 
observe também a possibilidade do usuário poder pausar, reiniciar e executar passo a passo cada instrução 
da sequência de elementos que comporão o processo de simulação. Essa atividade se assemelha e muito 
ao processo de depuração de um código fonte. O usuário executa o aplicativo e observa passo a passo 
as linhas de código que estão sendo executadas naquele momento. Esse processo lhe permite melhor 
compreensão do que está acontecendo na simulação do aplicativo, permitindo a identificação facilitada de 
eventuais erros. Neste sentido, o uso de depuradores de código fonte é um bom exemplo de simuladores 
aplicados ao ensino de linguagens de programação. No âmbito do ensino de algoritmos, por exemplo, uma 
ferramenta de simulação de execução bem conhecida é o VisualG (Figura 21).
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Figura 21 - VisualG - Software de simulação de execução de                                                                                                                                               
          algoritmos baseado em uma pseudolinguagem.

Existem simuladores aplicados às diversas áreas que compõem as disciplinas de Computação. Na área 
de redes, um software que pode ser utilizado como ferramenta de simulação de tráfego em redes, por 
exemplo, é o Omnet++ (VAN DAM; LANGENDOEN, 2003) (Figura 22). Esse simulador permite não apenas 
a modificação dos parâmetros de simulação, mas a criação e inclusão de novos modelos. Desta forma, esta 
ferramenta pode auxiliar satisfatoriamente o processo de aprendizagem na disciplina de redes tanto por 
meio da observação de simulações como da construção de modelos para simulação.

Figura 22 - Omnet++ - Software de modelagem e simulação de redes.
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Os jogos, por sua vez, tentam por meio do desafio motivar o aprendiz, viabilizando seu envolvimento 
em um processo competitivo com outros colegas ou com a própria máquina. Segundo Vygotsky (1989), 
“os jogos propiciam o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração. O lúdico 
influencia no desenvolvimento do aluno, ensinando-o a agir corretamente em uma determinada situação 
e estimulando sua capacidade de discernimento”. Alguns autores confundem o jogo com a simulação e 
outras atividades como OA de perguntas e respostas. Na simulação, apenas configuramos os parâmetros 
baseados no nosso conhecimento do modelo e deixamos o modelo se encarregar dos resultados: no 
máximo podemos controlar a velocidade de execução. O jogo, no entanto, permite a interação entre os 
participantes ou a máquina a todo instante, requer que o usuário tome decisões e tenta criar situações 
nas quais o jogador pode ser levado a falhar. Outro aspecto dos jogos que os diferencia de OA mais 
simples é a questão do lúdico: o desafio deve permitir o desenvolvimento da criatividade e o jogador 
deve ser capaz de aprender se divertindo.

A construção de jogos não é uma tarefa fácil, exigindo uma equipe multidisciplinar. A concepção de um 
jogo, notadamente um jogo educativo, requer, além da equipe de programadores e didática, pessoal 
roteirista, desenhistas e, em alguns casos, especialistas em inteligência artificial e física. Por sorte, existem 
algumas ferramentas que podem auxiliar desenvolvedores de jogos na construção do OA desejado. As 
engines de programação são um exemplo dessas ferramentas. As engines são conjunto de bibliotecas de 
programação e recursos gráficos que facilitam o desenvolvimento de jogos, pois já agregam um conjunto 
considerável de funcionalidades e algoritmos necessários à construção de tais jogos. Elas facilitam a 
inclusão de interação, navegação, detecção de colisão entre personagens, diálogos, trilhas sonoras, 
dentre outras características que se deseja inserir em um determinado jogo. Alguns exemplos de engines 
para desenvolvimento de jogos são a Ogre, Panda e Unity. Essas engines permitem a criação de jogos em 
duas e três dimensões e oferecem um conjunto amplo de ferramentas. Existem ainda ferramentas para 
construção de personagens e objetos que irão compor os jogos. Um exemplo de ferramenta deste tipo é 
o Blender, um software de modelagem gratuito que permite a criação de quaisquer objetos que se deseje 
colocar na cena do jogo. O Blender permite ainda a animação de personagens e criação de animações em 
vídeo de cenas modeladas por meio do software.

Figura 23 - Ambiente de desenvolvimento de jogos da engine Unity.
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EXERCÍCIO PROPOSTO

1. Qual a diferença de repositório para referatório de OA digitais? Pesquise na literatura no mínimo mais 
dois repositórios de OA digitais que não foram indicados nessa unidade. 

2. Apresente um resumo do modelo de representação de no mínimo um dos padrões de metadados 
apresentados nessa unidade.

3. Cite outras ferramentas que podem ser utilizadas para construção de OA digitais. Descreva as 
ferramentas e o tipo de mídia que elas podem processar e relate como essas mídias podem ser utiilizadas 
para construção de um OA.





III USO DE OBJETOS DE 
APRENDIZAGEM 
PARA O ENSINO 
DE COMPUTAÇÃO

Nas últimas unidades, discutimos o papel da licenciatura 
em computação no ensino de Computação na Educação Básica 
e Superior. Foi introduzido o conceito de Objetos Digitais de 
Aprendizagem, discussões sobre seu uso, representação e 
concepção. Nessa Unidade, será apresentado um conjunto de 
exemplos de objetos de aprendizagem e práticas relacionadas 
ao seu uso para o Ensino de Computação. A Unidade será 
dividida em duas partes. Na primeira parte, serão mostrados 
casos de construção e uso de objetos de aprendizagem 
digital para o Ensino de Computação na Educação Básica. 
Na segunda parte da Unidade, serão apresentados casos de 
construção e uso de objetos de aprendizagem para o Ensino 
de Computação na Educação Superior.
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Uma das características que todo sistema computacional tem atualmente é a natureza binária dos seus dados 
quando estamos observando no mais baixo nível a representação interna dos computadores digitais. O 
conhecimento sobre esse sistema de numeração é necessário para uma melhor compreensão dos processos que 
estão relacionados à computação dos dados. A compreensão de questões técnicas relacionadas a linguagens de 
programação e representação de dados trará menos complicações para o aluno que domine bem o formato 
de representação desse sistema de numeração. Nesse sentido, o aluno que, por exemplo, compreenda como 
este sistema de numeração está interligado ao sistema decimal e como funcionam suas operações básicas 
certamente terá menos dificuldades.

Existem alguns trabalhos relacionados ao uso de OA digitais para o ensino de números binários na Educação 
Básica. O trabalho de Kordaki (2011), por exemplo, apresenta um OA Digital no formato de um jogo de cartas, 
que permite que o aluno da Educação Básica estude os conceitos relacionados ao sistema binário. Inicialmente, 
o jogo leva o aluno por uma revisão dos conceitos relacionados aos números decimais. A partir dessa revisão 
e por meio de analogias, o jogo tenta construir os conceitos referentes ao sistema binário e conectar suas 
características com os números decimais. O jogo segue o seguinte fluxo de raciocínio: apresenta uma revisão 
dos números decimais, auxilia o aluno na compreensão da conversão de números decimais em binários, auxilia 
o aluno na compreensão da conversão de números binários para decimais e, por fim, apresenta um pequeno 
jogo de BlackJack para o aluno testar os conhecimentos adquiridos. Nas figuras 24 e 25, são apresentadas telas 
das etapas de construção do processo de conversão entre números binários e decimais.

Ensino do Sistema de Numeração Binário

Uso de Objetos de Aprendizagem 
para o Ensino de Computação  
na Educação Básica

UN 03

Conforme discutido na Unidade I, o ensino de computação na Educação Básica tem como diferencial permitir 
que crianças possam desenvolver a capacidade de pensar computacionalmente desde sua formação primária. 
O desenvolvimento desde cedo de habilidades relacionadas ao pensar computacional podem ajudar essas 
crianças a lidar com problemas que necessitam de sistematização e raciocínio lógico. Nesse sentido, o uso de OA 
pode facilitar a compreensão por parte de alunos da Educação Básica dos conceitos relacionados às disciplinas 
ligadas ao ensino de computação, como raciocínio lógico, algoritmos e programação.

Existe uma série de trabalhos que inserem OA como uma ferramenta de apoio ao ensino dos conceitos de 
computação na Educação Básica. Essas ferramentas de apoio podem ser tanto concretas quanto digitais. 
Como já mencionado na Unidade I, um exemplo de proposta de trabalho para o desenvolvimento do pensar 
computacionalmente, sem o uso de computador, são as técnicas de computação desplugada (BELL et al., 2007). 
É possível ainda trabalhar tais conceitos por meio de outras metodologias, algumas diretamente relacionadas 
à computação, como o uso de robótica ou metodologias que usam material que não tem, a priori, relação com 
a área de computação como a música, por exemplo. Por outro lado, alguns grupos de pesquisa desenvolveram 
OA digitais como meio de auxiliar o aluno de Educação Básica no processo de aprendizado. Esses trabalhos têm 
como foco principal o ensino de conceitos básicos relacionados à computação, como algoritmos, sistemas de 
numeração e introdução à lógica e programação.
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Figura 24 - Funcionalidade de conversão de decimal para binário.

Figura 25 - Funcionalidade de conversão de binário para decimal.

Após o processo de estudos relacionados à conversão entre os sistemas decimais, o jogo entra em uma 
fase na qual os alunos irão trabalhar um jogo parecido com BlackJack (conhecido também como 21). 
Nessa etapa, os usuários devem tentar formar uma combinação de cartas em que a soma resulte em 51, 
diferentemente do BlackJack, onde a soma é 21. As cartas são apresentadas em binário e o aluno deve 
entender o processo de conversão a fim de mapear para decimal e efetuar a soma e novamente retornar 
para binário (ver Figura 26). Este OA poderia evoluir para auxiliar os alunos no aprendizado de operações 
de soma no sistema binário, evitando a necessidade de conversão para o sistema decimal.
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Figura 26 - Exemplo de uso do jogo onde o usuário consegue                                                                                                                                 
a combinação e consegue a soma com valor 51.

O trabalho de Mitsuhara et al. (2007) também utiliza um OA digital no formato de um jogo de cartas para 
o ensino de conversão do sistema decimal para o sistema binário. A diferença é que o sistema proposto 
neste trabalho utiliza leitores de cartões RFID como a entrada e utiliza cartões para interação com o jogo. 
O trabalho de França et al. (2013) apresenta um jogo denominado Computino. O jogo, baseado no popular 
Angry Birds, é composto por um estilinguecom o qual o aluno deve lançar pedras para derrubar números 
que estão empilhados em cima de blocos e troncos de madeira. No entanto, o aluno não poderá derrubar 
qualquer número. Os números corretos para serem derrubados são indicados no formato binário no canto 
superior da tela do jogo. O aluno deve efetuar a conversão do número, representado por bolas laranjas e 
verdes (0’s e 1’s) e então, após descobrir seu valor no sistema decimal, tentar derrubar o número correto. 

Na medida em que as fases vão passando, uma maior quantidade de números é exibida, assim como os 
números binários para conversão ficam mais complexos. Na figura 27, é apresentada uma tela exemplo 
obtida a partir da execução do aplicativo Computino. O número binário gerado é por meio através de 
bolas laranjas e verdes no canto superior direito da tela. O aluno deve fazer a conversão e escolher o alvo 
correspondente apresentado no sistema decimal.

Figura 27 - Telas da fase inicial do jogo Computino para                                                                                                                                             
          auxílio no aprendizado de Números Binários.
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A lógica matemática é uma poderosa ferramenta para compreensão e resolução de problemas nas diversas 
áreas de conhecimento, bem como no dia a dia de qualquer pessoa. A área de computação tem uma base teórica 
construída por meio dos fundamentos da lógica matemática construída ao longo dos séculos. A capacidade de 
lidar com essa poderosa ferramenta é requisito básico para que alunos possam trabalhar com ferramentas 
computacionais como linguagens de programação. A lógica matemática pode auxiliar o desenvolvimento do 
raciocínio do aluno nas séries iniciais do Ensino Fundamental e concretizar sua capacidade de tomada de 
decisão e segmentação de problemas e ideias na medida em que o aluno evolui até as séries finais do Ensino 
Médio. Dessa forma, trabalhar os conceitos que envolvem essa área da matemática é essencial para a melhor 
formação do discente no tocante a questões correlatas e transversais à área das ciências exatas.

Um exemplo de OA digital relacionado ao desenvolvimento da lógica matemática é apresentado no trabalho 
de Dim e Rocha (2011). Os autores apresentam a ferramenta APIN: Agência Planetária de Inteligência. O APIN 
consiste de um OA digital no formato de um jogo educativo que tem como foco o auxílio no desenvolvimento 
dos conceitos de lógica matemática com foco nos alunos do Ensino Médio. O jogo é baseado na teoria 
construtivista, com foco no processo de assimilação de conhecimento, ou seja, construção de conceitos com 
base em conhecimento prévio compatível com a estrutura cognitiva do indivíduo, segundo Piaget (1973).

O jogo inicia seu enredo por meio de um processo tutorial para apresentar os diferentes tipos de lógica presentes 
na ferramenta. Nessa etapa, o aluno é um aprendiz na Academia da APIN. Uma vez assimilados os conceitos 
apresentados na etapa tutorial, o aluno torna-se um agente da APIN e passa a trabalhar recebendo missões que 
envolvem desafios lógicos (ver Figura 28). Nessa etapa, o aluno deve aplicar os conceitos aprendidos na etapa 
da academia para avançar no jogo. Existe ainda um modo de competição, onde alunos podem disputar entre si. 
O professor pode utilizar esse modo para criar competições entre os alunos na sala de aula. Um dos objetivos 
do jogo, além de apresentar os conceitos de lógica matemática para os alunos, é introduzi-los às áreas de lógica 
que facilitem o aprendizado posterior de linguagens de programação.

Figura 28 - Exemplo de missão no jogo APIN

Outro OA Digital que envolve o aprendizado de Lógica Matemática é o jogo apresentado no trabalho de Leitão et 
al. (2012). O jogo, chamado de Terra das Cores, segundo Leitão et al. (2012, p. 1), tem como objetivo “oferecer 
ao jogador desafios gradativos que o permitam exercitar uma série de competências relativas ao raciocínio 
lógico-matemático, como: associação, comparação, noções de quantidade, entre outras”.

Ensino de Lógica e o Estímulo  
do Raciocínio Matemático
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Figura 29 - Início do jogo Terra das Cores. Cenário em preto e branco.

O jogo Terra das Cores consiste de um aplicativo 2D baseado nos gêneros puzzle e aventura. Objetivamente, 
o jogo tenta auxiliar o aluno no desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático ao mesmo tempo em que 
trabalha atividades envolvendo coordenação motora. Os desafios do jogo impõem à criança a capacidade de 
identificar formas e fazer associações com cores, de forma a resolver os problemas descritos no enredo. O 
processo de comparação e eventual associação se dão por meio da identificação dos monstros e relação com as 
cores disponíveis para pintura na interface do aplicativo. Inicialmente, a criança depara-se com um mundo em 
preto e branco (Figura 29) e à medida em que os desafios são resolvidos, partes do mundo voltam a ser coloridas 
(Figura 30a). Ao fim do jogo, a criança conseguiu recolorir todo o mundo apresentando no jogo (Figura 30b).

Figura 30 - (a) Resolução dos desafios e colorização de uma parte do mundo.                                                                                                                                           
  (b) Visualização do progresso para colorização total do mundo e finalização do jogo.      
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A disciplina de Linguagens de Programação é uma das mais importantes no currículo da Área de Ciências 
da Computação. Basicamente, qualquer sistema computacional deve ser programado de alguma forma. Os 
desafios relacionados à construção de ferramentas computacionais necessariamente passam por uma etapa de 
codificação, o que envolve o manuseio de linguagens de programação. Ao mesmo tempo em que essa disciplina 
é de grande importância, o seu aprendizado por parte dos alunos não é tão simples.

Ensino de Programação
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A construção de algoritmos e o uso de linguagens para codificação de programas não é uma tarefa trivial e de 
fácil assimilação por parte dos alunos, de vez que sua base de aprendizagem não possui muitas questões que 
podem ser associadas a experiências prévias do aluno. Nesse sentido, a familiaridade do aluno com linguagens 
de programação pode ser trabalhada desde a Educação Básica, de forma a preparar alunos para um melhor 
entendimento dessas ferramentas de desenvolvimento nos cursos superiores. Da mesma forma, considerando 
que linguagens utilizam-se dos conceitos de algoritmos e lógica, o aprendizado daquelas também propicia um 
melhor aprendizado destas disciplinas. 

Assim como no Ensino Superior, o aprendizado de linguagens e lógica de programação não é uma tarefa fácil 
na Educação Básica. A inserção direta de uma sintaxe de programação no processo de aprendizagem do aluno 
não deve ser uma prática sugerida. Alguns trabalhos que utilizam OA digitais para o ensino de programação 
preferem utilizar recursos e linguagens visuais (baseadas em formas e quebra-cabeças) para apresentar os 
alunos aos conceitos de lógica de programação. O OA digital Alice, por exemplo, é um software educativo de 
simulação onde o aluno constrói um ambiente por meio da manipulação de objetos tridimensionais compostos 
por atributos e métodos (ALICE, 2010). O aluno deve, por meio de linhas de comandos sequenciais, fazer 
associações e comparações a fim de, por meio da lógica, construir (programar) o ambiente desejado. Alice 
utiliza uma linguagem visual para programação sequencial dos comandos. Por meio de operação de clique-e-
arrasta (drag-and-drop), o aluno pode inserir comandos de forma lógica. Uma vez programadas visualmente 
as ações e os atributos dos objetos tridimensionais, o usuário pode simular o ambiente construído (Figura 31).

Figura 31 - Interface de programação visual do software de simulação Alice.

Na Figura 32, é possível observar a composição de uma cena tridimensional no software Alice. No canto 
superior esquerdo da figura, estão representados os objetos que o usuário pode adicionar à sua aplicação em 
Alice. No canto inferior esquerdo, estão descritos detalhes do ambiente global da aplicação, como propriedades 
e ações que podem ser executadas. Ainda no canto superior direito, ao lado da representação dos objetos, é 
apresentada uma prévia da renderização da cena resultante da programação. Por meio dessa renderização, o 
usuário pode visualizar previamente o resultado de sua programação e entender como as coisas funcionam na 
medida em que ele cria ações e modifica propriedades dos objetos da sua cena. Na parte de baixo da imagem, 
está a descrição dos algoritmos programados pelo usuário com uma sintaxe específica para linguagem do 
software Alice. A ideia é que o aluno entenda os conceitos relacionados às linguagens de programação, como 
algoritmos e lógica de programação, por através de um ambiente com sintaxe mais simples e intuitiva e por meio 
de uma resposta visual baseada em uma cena animada, que é mais intuitiva do que representações internas de 
sistemas de computadores, como números binários, conceitos de sistemas operacionais, banco de dados e etc.
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Figura 32 - Ambiente de programação do software Alice.

A abordagem do ensino de programação utilizando linguagens visuais baseadas em composição de blocos é, 
sem dúvidas, uma das mais difundidas atualmente. Nesse contexto, o software Scratch  é uma das plataformas 
baseadas nessa metodologia mais utilizadas por pesquisadores do tema. Um exemplo de trabalho desenvolvido 
utilizando essa ferramenta é o desenvolvido por Scaico et al. (2012). Os autores apresentam um projeto 
para o ensino de programação no Ensino Médio orientado ao design de aplicativos utilizando a ferramenta 
Scratch. Inicialmente, os pesquisadores apresentaram um curso com carga horária de 20 horas para os alunos 
interessados, no qual foram apresentados alguns conceitos relacionados à programação de computadores 
e ao uso da ferramenta. Após essa etapa, deram início às oficinas de construção de aplicativos no formato 
de pequenas animações e jogos onde os alunos desenvolvem as habilidades relacionadas à construção de 
algoritmos e prática da lógica de programação. Em uma terceira etapa, os pesquisadores realizaram uma 
olimpíada de programação e montaram equipes de alunos a fim de disputar entre eles desafios envolvendo a 
resolução de problemas utilizando a ferramenta de programação.

Figura 33 - Jogo Tetris construído a partir do ambiente de programação em blocos do Scratch.
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Outra abordagem para o problema de ensino de programação para alunos da Educação Básica é a proposta 
por Gomes e Melo (2013). Os autores propõem uma metodologia de ensino de programação baseada na 
plataforma AppInventor. A plataforma AppInventor, desenvolvida pelo MIT, permite a aplicação do conceito de 
programação visual, baseada em encaixes de blocos, para o desenvolvimento de aplicações para dispositivos 
móveis baseados na tecnologia Android. A proposta metodológica apresentada pelos autores tem como 
objetivo o ensino de programação por meio da linguagem visual associada ao software AppInventor associada 
à proposta de desenvolvimento de jogos para dispositivos móveis como fruto dos resultados do aprendizado 
do aluno. A ideia de desenvolvimento de jogos é algo que atrai a atenção do aluno e a programação para 
dispositivos móveis é uma atividade cada vez mais em alta no mercado de Tecnologia da Informação. Aliar 
o interesse do aluno pelo tema de jogos a uma área em desenvolvimento constante permite, na visão do 
autor, não só o desenvolvimento de competências no tocante ao aprendizado de lógica de programação, mas 
desperta o aluno para o mundo do desenvolvimento de aplicativos móveis e o prepara para, futuramente, 
permitir uma melhor formação nessa área, caso venha a escolher este rumo profissional. 

Na figura 34, é apresentada uma tela do aplicativo AppInventor. Ao centro da imagem, está a região de 
edição de código. Nessa parte do software, o aluno poderá utilizar as construções disponíveis na linguagem, 
tais como laços de repetição e desvios condicionais, para descrição dos algoritmos que irão compor seu 
aplicativo. No lado direito um pequeno emulador de um smartphone permite que o aluno possa executar o 
aplicativo desenvolvido e observar o resultado de sua programação.

Figura 34 - Tela do software AppInventor. Ambiente de desenvolvimento                                                                                                                                  
     baseada em blocos (centro) e emulador de aplicativos (direita).
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Embora esta disciplina tenha o foco no estudo de OA digitais para o Ensino de Computação, é válido 
apresentar algumas alternativas que estão sendo utilizadas por pesquisadores e professores para auxiliar 
no aprendizado de disciplinas nessa área. Conforme já foi visto na primeira Unidade, existem metodologias 
para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao pensamento computacional 
que não necessariamente fazem uso do computador como ferramenta de estudo. Temas atuais, como 
computação desplugada e robótica educacional, são mecanismos que podem ser explorados pelo futuro 
professor de computação da Educação Básica a fim de introduzir seus alunos ao mundo da computação.

Outras Experiências no Ensino  
de Computação na Educação Básica
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Uma proposta de trabalho nessa linha é apresentada por Silva et al. (2011a). Os autores trabalharam o 
ensino de algoritmos no ensino médio por meio do uso de música e robótica. Inicialmente, os pesquisadores 
apresentaram os conceitos de algoritmos, contextualizando-os por meio de atividades do dia a dia dos alunos. 
Depois, os alunos foram convidados a identificar situações e atividades do seu cotidiano que poderiam se 
encaixar no conceito de algoritmos e descrevê-los. Associado a isso, os alunos puderam descrever algoritmos 
computacionais com o auxílio da programação de kits de robótica Lego . A fim de apresentar o conceito 
de conjunto de instruções e execução sequencial relacionados à programação de computadores, os autores 
introduziram a musicalidade por meio de um pandeiro. O instrumento tem um conjunto bem definido de 
instruções para toque. São basicamente quatro movimentos (open tone, finger, heel, slap), os quais eram 
colocados em sequências diversas e tocados pelos alunos seguindo a sequência “programada”. Essa analogia 
com o instrumento musical permitiu ao aluno a compreensão sobre o conceito de segmentação em uma ideia 
em instruções básicas, dispostas e executadas de forma sequencial. Essas características estão intimamente 
relacionadas ao processo de descrição e execução de algoritmos.

A computação desplugada também é uma metodologia que vem ganhando espaço nos ambientes de ensino de 
computação. A ideia consiste em apresentar conceitos relacionados a disciplinas de computação, como redes de 
computadores, estruturas de dados e programação, sem a utilização de sistemas computacionais. A simulação 
de algoritmos ou problemas relacionados a cada disciplina é apresentada por meio de atividades como quebra-
cabeças, apresentações teatrais, jogos concretos, entre outras. O aluno deve entender os algoritmos e conceitos 
apresentados e interagir com os objetos ou até mesmo pessoas disponíveis para simular os conceitos estudados. 
Essa metodologia de aprendizado tem como característica central remover as questões técnicas que envolvem 
os conceitos apresentados e expor apenas a ideia central que é base daquele conceito. 

No trabalho de Vieira et al. (2013), os pesquisadores aplicaram satisfatoriamente a metodologia de 
computação desplugada em uma escola com Ensino Fundamental e Médio. O trabalho dos pesquisadores 
consistiu em apresentar, por meio de peças teatrais, os conceitos relacionados à detecção de erros, 
criptografia, ordenação de algoritmos, números binários, representação de imagens e bloqueio em redes de 
computadores. Desta forma, para cada conceito estudado uma atividade teatral foi pensada e aplicada. Como 
exemplo, o conceito de ordenação de dados foi apresentado por meio de uma atividade denominada “Vamos 
Dançar?”, onde a música Macarena foi utilizada para exemplificar o método de ordenação por bolha (buble 
sort) e Pagode Russo, de Luiz Gonzaga, para o método de ordenação por inserção. Métodos similares foram 
utilizados para apresentar os demais conceitos sem a necessidade de utilização de computador ou mesmo 
de termos mais técnicos que estão intrinsicamente relacionados à área. 

A computação desplugada, por ser uma metodologia livre de questões mais técnicas e que dispensa o uso do 
computador, surge como uma alternativa viável para trabalhar os conceitos de computação principalmente em 
séries iniciais da Educação Básica. Tendo em vista que conceitos técnicos são mais complexos de ser explicados 
a alunos do Ensino Fundamental, utilizar meios que possam apresentar tais conceitos com atividades do dia a 
dia para esses alunos facilita a sua compreensão das ideias centrais que envolvem tais conceitos.

Uso de Objetos de Aprendizagem 
para o Ensino de Computação  
na Educação Superior

UN 03

A utilização de OA Digitais no Ensino de Computação na Educação Superior pode ser vista como uma 
estratégia para diminuir as dificuldades encontradas por uma boa parte dos alunos na compreensão dos 
conceitos relacionados à área. Devido ao fato de a exploração do pensamento computacional na Educação 
Básica ser algo extremamente recente, a maioria dos jovens que chega ao Ensino Superior com o objetivo 
de cursar graduação na área de Computação e Informática nunca teve contato com disciplinas destas 
áreas. Caso a disciplina de computação comece a compor a estrutura curricular da Educação Básica, será 
possível diminuir esse abismo entre o aluno ingresso na Universidade e a compreensão das disciplinas da 
Computação. Enquanto essa alternativa ao ensino de computação não se torna uma realidade em nosso 
país, é necessário que existam esforços para contornarmos as dificuldades enfrentadas por graduandos da 
área para compreender suas disciplinas base.
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Existem vários estudos que apresentam soluções baseadas em OA digitais para o ensino de disciplinas como 
Redes de Computadores, Lógica de Programação, Linguagens de Programação, Sistemas Operacionais, Estrutura 
de Dados, entre outras. Tais ferramentas utilizam jogos, vídeos, imagens, simulações, animações, entre outros 
recursos digitais, a fim de tentar auxiliar o aluno no aprendizado dos conceitos fundamentais em cada disciplina 
da área. O licenciado em Computação deve ter uma formação que permita trabalhar os conceitos fundamentais 
da área não só na Educação Básica, mas que também lhe possibilite pensar a Computação na ótica da Educação 
Superior e como romper os desafios interpostos por um conhecimento mínimo ou praticamente inexistente 
por parte dos alunos ingressantes nos cursos de Computação e Informática em relação a área. 

Esta seção apresenta alguns dos trabalhos com OA digitais desenvolvidos em algumas das principais áreas 
que compõem a grade curricular dos cursos no Brasil. Os alunos podem utilizar este estudo como pontapé 
inicial para a concepção e desenvolvimento de OA digitais nas diversas áreas, com base no conhecimento 
já apresentado por pesquisadores existentes, observando as melhores práticas e refinando os métodos de 
concepção e construção. 

A disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação é uma das primeiras nas quais o aluno da área de 
Computação é introduzido. Essa disciplina dá a fundamentação para o desenvolvimento do pensamento 
computacional e a capacidade de sistematizar soluções e passos bem definidos. A Lógica de Programação 
permite ao aluno aprender como, após segmentar um problema em partes, traduzir uma solução bem definida 
em alguma das linguagens de programação existentes. Embora a sintaxe possa diferir de uma linguagem para a 
outra, a lógica retira os termos associada à programação é relativamente igual para todas elas.

Uma das metodologias empregadas para o ensino de Algoritmos e Lógica de Programação é a utilização de 
linguagens baseadas em pseudocódigo. Tais linguagens são mais próximas da linguagem natural e, embora não 
possuam o mesmo poder de descrição das linguagens de programação mais sofisticadas, oferecem uma ótima 
alternativa para o aprendizado. O fato de tais linguagens serem mais próximas da linguagem natural, no nosso 
caso o português, possibilidade que os alunos tenha certa familiaridade com as construções, o que permite uma 
melhor compreensão dos algoritmos. 

Existem alguns programas que permitem a escrita de algoritmos em linguagens baseadas em pseudocódigo. 
Tais programas possuem funcionalidade de análise léxica do algoritmo escrito, análise sintática e, em alguns 
casos, permitem a compilação e execução dos programas resultantes. Um desses programas é o ALGbr (Figura 
35) (SANTOS et al., 2013). Essa ferramenta tem como objetivo o apoio ao ensino/aprendizagem de lógica 
computacional por meio da construção e testes de algoritmos baseados em uma linguagem de pseudocódigo. 

A ferramenta apresenta duas opções de codificação, uma utilizando pseudocódigo baseado na linguagem pascal 
e outra utilizando pseudocódigo baseado na linguagem C. Uma vez escrito o pseudocódigo, o aluno poderá 
compilá-lo. A ferramenta fará a análise léxica e sintática do algoritmo escrito e informará os erros ao aluno 
de forma que ele possa compreender onde errou e como pode consertar seu erro. Uma vez estando o código 
escrito dentro das regras permitidas pela linguagem, a ferramenta procederá à compilação do programa na 
linguagem nativa escolhida (Pascal ou C) e então gerará um programa que pode ser executado normalmente 
em um computador. Outra ferramenta que utiliza metodologia parecida para o auxílio ao ensino-aprendizagem 
de algoritmos e lógica de programação é o VisualG.

Figura 35 - ALGbr – Ferramenta de apoio ao ensino/aprendizagem de Lógica de Programação.

Algoritmos e Lógica de Programação
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Barbara et al. (2013) desenvolveram um OA digital baseado em um jogo para o ensino de Algoritmos em 
disciplinas de Lógica de Programação. O jogo, chamado Takkou, consiste na manipulação de um personagem 
por meio de um cenário com obstáculos e missões. O diferencial desse jogo em relação ao ensino de algoritmos 
é que a interação entre o usuário e o personagem é feita por meio da introdução de comandos (programação) 
em um campo de instruções. Os comandos são baseados em construções de estruturas algorítmicas, como 
desvios condicionais e laços de repetição. Para que o aluno possa completar as missões, deve configurar uma 
sequência de comandos consistentes de forma que o personagem possa superar os obstáculos impostos. 
Considerando que o aluno tem sua interação restrita aos comandos presentes no jogo, ele deverá pensar 
baseado nas restrições de expressão dadas pela lógica algorítmica para tomar suas decisões de movimentação. 
Essa metodologia leva o aluno a desenvolver o raciocínio computacional e se familiarizar com a forma como 
algoritmos são pensados e escritos.

Figura 36 - Tela do jogo Takkou. Para interagir com o personagem, o jogador                                                                                                                                          
deve inserir comandos que programam a interação.

Figura 37 - Opções de comandos e campo de instruções onde os comandos devem ser                                                                           
inseridos para interação com o personagem do jogo.
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A disciplina de programação de computadores é uma das bases da área de Computação. Todos os cursos 
que envolvem Computação e Informática têm disciplinas relacionadas ao aprendizado de linguagens de 
programação de desenvolvimento de softwares. Porém, como já discutido nessa unidade, a compreensão da 
lógica de programação e familiarização com a sintaxe de uma linguagem de programação não são uma tarefa 
fácil para os alunos ingressantes nos cursos superiores da área. Isso se dá pelo fato de que a programação de 
computadores não está intrinsecamente associada ao nosso cotidiano, faz uso de ferramentas matemáticas 
e utiliza formas de expressão do que se deseja programar diferenciada das formas como nos expressamos 
com linguagens naturais.

Programação de Computadores



56

III - USO DE OBJETOS APRENDIZAGEM PARA O ENSINO DE COMPUTAÇÃO

PRÁTICA DE ENSINO III: OBJETOS DIGITAIS E EDUCAÇÃO EM COMPUTAÇÃOPE III Autor: Daniel Faustino Lacerda de Souza

O uso de OA digitais para o ensino de programação pode auxiliar o aluno no processo de aprendizagem, 
trabalhando em formatos diversos os conceitos que envolvem a teoria de linguagens de programação, bem 
como, conforme visto na Seção anterior, trabalhando a forma como o aluno deve raciocinar para especificar 
algoritmos e codificá-los. Como exemplo, o jogo desenvolvido por Kahwage (2013), denominado Baralho das 
Variáveis (Figura 38), tem como objetivo apresentar os conceitos relacionados aos tipos de variáveis existentes 
em uma linguagem de programação para alunos iniciantes do curso de Sistemas de Informação. Basicamente, 
o jogo apresenta números ou palavras a fim de que o aluno utilize cartas que representam as variáveis e 
operadores para chegar ao resultado proposto no desafio.

Figura 38 - Tela principal do jogo Baralho das Variáveis. Trabalha o conceito                                                                                                   
de variáveis e tipos de dados em linguagens de programação.

Uma outra abordagem, apresentada por Ayres et al. (2013), trabalha conceitos relacionados ao desenvolvimento 
de aplicações baseadas na linguagem Java utilizando a metodologia de Recursos Textuais Interativos (RTIs), 
definido pelo autor como “um texto com um conjunto de recursos associados ao texto, como imagens e 
lacunas, além de comportamentos interativos associados aos recursos” (AYRES et al., 2013, p. 391). A partir 
dessa metodologia, os autores desenvolveram um OA Digital chamado “Textando” (Figura 39). A ideia do OA 
é permitir a criação de RTIs com funcionalidades de preenchimento de lacunas e associação de palavras a fim 
de que os alunos possam trabalhar tais textos interativos baseados em trechos de código fonte escritos em 
Java. Na medida em que o aluno preenche as lacunas e associa as palavras, o aplicativo informa se a resposta 
está correta ou apresenta uma mensagem de erro. É possível também visualizar dicas para auxiliar o aluno 
no preenchimento das lacunas. Para tanto, basta clicar no ícone com uma interrogação. Dessa forma, o aluno 
poderá ser auxiliado por meio da ferramenta no aprendizado da sintaxe e lógica de programação dessa 
linguagem baseada no paradigma da orientação a objetos.
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Figura 39 - OA Digital “Textando”. Exemplo de uso para o ensino do                                                                                                              
conceito de herança na linguagem de programação Java.
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A disciplina de Estrutura de Dados apresenta algoritmos clássicos para representação de dados mais complexos 
construídos a partir de tipos de dados nativos das linguagens de programação. Além disso, são apresentados 
esquemas de busca e indexação que permitem a navegação mais eficiente por entre estas estruturas, a fim 
de obter acesso a esses dados. Essa disciplina também compõe a base do curso da área de Computação e 
como tal desempenha um papel importante na formação do profissional na área. Nesse caso, geralmente são 
enfrentados dois tipos de problemas: a falta de domínio das linguagens que serão usadas para programar 
as estruturas estudadas e a complexidade de algumas estruturas que dificultam o aprendizado por parte do 
aluno. O primeiro problema está associado às disciplinas de linguagens de programação e algoritmos e deve 
ser trabalhado naquele momento, conforme já apresentado em seções anteriores. Para o segundo problema, 
existem algumas iniciativas no sentido de criar OA digitais que permitam um melhor entendimento por parte 
dos alunos dos conceitos apresentados nas disciplinas de Estruturas de Dados. 

Os conceitos que envolvem os temas de ordenação e pesquisa estão entre os que mais geram dúvidas e 
dificuldades na compreensão por parte dos alunos. O trabalho de Silva e Pereira (2013) apresenta uma 
ferramenta educacional para o auxílio no aprendizado de algoritmos, bem como de ordenação e pesquisa 
em estruturas de dados: o AESDA (Figura 40). A ferramenta simula os algoritmos de ordenação e busca, 
permitindo que o aluno visualiza, em tempo real, o processo de execução. A ferramenta também apresenta 
gráficos que comparam o desempenho de algoritmos na operação sobre o conjunto de dados que lhe foi 
passado. Um diferencial dessa ferramenta é que ela pode ser estendida pelo próprio usuário de forma a incluir 
novos algoritmos de ordenação e pesquisa que atualmente não são suportados.

Estrutura de Dados
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Figura 40 - Ferramenta AESDA, OA digital que permite a simulação de algoritmos de ordenação e pesquisa.

Ainda na linha de ordenação e pesquisa em estruturas de dados, Battistella et al. (2012) apresentam um OA 
digital baseado em um jogo chamado de Sortia (Figura 41). O Sortia foi feito para execução em navegadores de 
internet. A ideia central do aplicativo é permitir que o aluno possa executar o passo a passo do algoritmo a fim 
de que compreenda as etapas do algoritmo de ordenação utilizado. O aluno pode escolher os valores iniciais, 
simulando situações diversas, como o melhor e pior casos para um determinado tipo de algoritmo. Atualmente 
o jogo suporta o algoritmo de ordenação Heapsort. Outro OA digital na linha de descrição e simulação de 
estruturas de dados é o Interpretador Gráfico de Comandos Específicos para Manipulação de Estruturas de 
Dados (IGED) conforme explicam Netto et al. (2011). Esse aplicativo permite que o aluno descreva algoritmos 
de manipulação de estrutura de dados e simule a execução de tais algoritmos.

Figura 41 - Tela do jogo Sortia, OA digital para o auxílio no aprendizado de algoritmos de ordenação.
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A computação é composta de várias disciplinas além das que compreendem as áreas apresentadas nas 
seções anteriores. Existem várias pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de OA Digitais para auxiliar 
o ensino dessas disciplinas, todas de grande importância para a formação do bacharel/licenciado em 
Computação. A fim de apresentar mais soluções de OA digitais em algumas disciplinas da computação, 
estão descritos abaixo exemplos de aplicações que podem ser utilizadas como instrumentos de auxílio ao 
ensino para professores e alunos. 

Redes de Computadores

Ambiente Virtual TCN5 – Ambiente virtual imersivo para o ensino de redes de computadores por meio 
da replicação de um laboratório real de redes de computadores em um ambiente virtual, o que permite o 
acesso por parte dos alunos a qualquer momento e possibilita a simulação de situações diversas (Figura 
42) (VOSS et al., 2013) 

Tipo de Objeto de Aprendizagem: Jogo baseado em Realidade Virtual.

Figura 42 - Ambiente Virtual TCN5.

Uso de Animações para ensino de protocolos de rede – O trabalho de Tanamati e Martimiano (2013) 
apresenta um conjunto de animações para ensino de protocolos relacionados à disciplina de redes, como 
o protocolo Aloha, Ethernet, Three-way Hanshake, bem como outros conceitos associados à disciplina. Na 
figura 38, é possível observar uma das animações desenvolvidas na pesquisa com foco na simulação do 
algoritmo Three-way Handshake.

Tipo de Objeto de Aprendizagem: Animações

Figura 43 - Exemplo de animação desenvolvida no trabalho de Tanamati e Martimiano (2013). 

No exemplo em questão, temos a simulação do algoritmo three-way handshake.

Mais Objetos de Aprendizagem para o Ensino 
de Computação na Educação Superior
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Sistemas Operacionais

BrasilOS – Um ambiente didático para o ensino de conceitos relacionados à disciplina de Sistemas Operacionais. 
O foco do jogo está no auxílio ao aprendizado de algoritmos de escalonamento de processos em sistemas 
operacionais. O jogo oferece suporte à execução de vários algoritmos de escalonamento e permite a configuração 
e controle de execução por parte do aluno (SILVA et al., 2011b).

Tipo de Objeto de Aprendizagem: Simulação.

Figura 44 - Tela do simulador BrasilOS.

IO Simulator – Simulador para o ensino da disciplina de Sistemas Operacionais desenvolvido por Medeiros et al. 
(2011). O foco desse simulador é o auxílio ao ensino dos conceitos de entrada e saída em sistemas operacionais, 
por meio do detalhamento do fluxo operacional, drivers e esquemas de interrupções.

Tipo de Objeto de Aprendizagem: Simulador

Figura 45 - Tela do simulador IOSimulator. Dispositivos de E/S (1) e Fluxo de Dados (2).
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Arquitetura de Computadores

Simulador de um Processador Didático – O trabalho de Falcão et al. (2011) apresenta um OA digital baseado em 
simulação para a representação da arquitetura de um computador didático, conforme descrito em Tanenbaum 
(2006). A ferramenta permite simular algumas das operações relacionadas ao processador didático, a exemplo 
do processo de pipeline para execução de instruções por parte do processador.

Tipo de Objeto de Aprendizagem: Simulador.

Figura 46 - Telas do simulador de pipeline utilizado para o                                                                                                                                   
ensino na disciplina de Arquitetura de Computadores.

Teste de Software e Modelagem de Dados

iTestLearning  – Um jogo para o auxílio na disciplina de Teste de Softwares. O objetivo do jogo é ajudar o 
aluno no aprendizado da tarefa de planejamento de testes de software. O foco são alunos de disciplinas 
de Teste de Software (nos cursos que houver) ou Engenharia de Software, na unidade que abordar o tema 
testes de software.

Tipo de Objeto de Aprendizagem: Jogo.

Figura 47 - Tela inicial do Jogo iTestLearning.
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EXERCÍCIO PROPOSTO

1. Faça uma pesquisa bibliográfica e monte uma tabela com um conjunto de OA digitais para o ensino de 
computação na Educação Básica, separando os objetos encontrados por categoria e faixa de séries do 
Ensino Fundamental e Médio onde eles podem ser aplicados. Como ponto de partida para esse exercício, 
utilize as referências bibliográficas deste caderno didático.

2. Pesquise sobre outros OA digitais utilizados para o ensino de disciplinas na área de computação. Os 
trabalhos nessa área não se resumem às disciplinas apresentadas neste caderno didático. Tente trazer 
para a sala de aula ferramentas construídas para outras disciplinas não citadas aqui.
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