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1. Introdução 

Os objetos de aprendizagem são recursos educacionais digitais desenvolvidos na forma 
de animações, simulações, atividades multimídia e interativas; promovem a organização 
e a abordagem de um conteúdo educacional; apresentam-se como uma opção de 
comunicação didática entre professor-estudante; são utilizados para mediar a relação 
entre o estudante e seu tema de estudo. 

1.1. Objetivos 

O Grupo de Estudos para o Desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem (GEAP) é 
formado, atualmente, por estudantes vinculados a um curso da área de tecnologia de 
uma instituição de ensino superior do oeste de Santa Catarina; visa à pesquisa e 
desenvolvimento de recursos educacionais digitais para diferentes níveis de ensino 
(fundamental, médio, superior e profissionalizante) e para diferentes ambientes de 
aprendizagem (escola e empresa); busca fazer uso de ferramentas de autoria (programas 
de computador) que são de fácil acesso e utilização, e que apresentam potencialidades e 
possibilidades diversas para a área educacional. 

2. Metodologia 

Tendo em vista o interesse pelo desenvolvimento de recursos didáticos digitais que 
possam ser utilizados livremente por professores em sua prática pedagógica, o GEAP 
organiza as suas atividades em quatro momentos. Inicialmente, define-se a ferramenta 
de autoria que será usada, podendo ser uma já conhecida, mas não utilizada com este 
fim, ou uma totalmente nova. A intenção é instrumentalizar os estudantes; que eles 
aprendam os comandos para a programação dos recursos. Num segundo momento, os 
estudantes identificam e refletem sobre as possibilidades e potencialidades da 
ferramenta de autoria para o desenvolvimento de atividades pedagógicas, como, por 
exemplo, o tipo de interação (preencher lacunas, arrastar elementos, selecionar opções). 
O terceiro momento consiste em definir o conteúdo que será abordado no recurso (área 
de conhecimento e o tema de estudo) e como será a abordagem (tipo de interação, 
imagens, signos, cores e layout). Este momento é considerado pelo grupo o mais difícil, 
pois a área de conhecimento escolhida pode não ser de amplo domínio, exigindo um 
estudo prévio. Por fim, é feita a avaliação do objeto de aprendizagem sob o ponto de 
vista educacional: se ele de fato contribui para a aprendizagem do sujeito que o utiliza, 
se ele permite a reflexão sobre o conteúdo (formação de conceitos), aponta exemplos 
(comparação), propõe atividades, aborda explicações pontuais (observação), entre 



outros. Atualmente, esta avaliação é informal e realizada apenas entre os participantes 
do grupo, sem o uso de uma metodologia específica. 

3. Resultados 

Figura 1. Telas de objetos de aprendizagem já desen volvidos. 

4. Conclusões 

Devido os estudantes estarem vinculados a um curso da área de tecnologia, eles 
apresentam conhecimento e habilidade no uso das ferramentas de autoria; também 
demonstram criatividade na identificação de possibilidades e potencialidades dessas 
ferramentas. No entanto, ainda há um caminho a ser percorrido na definição do tema de 
estudo que será abordado no objeto de aprendizagem e como abordá-lo para que de fato 
o sujeito que utilize o recurso aprenda. Para tanto, será preciso compreender e refletir 
sobre o processo de formação de conceitos, as formas como os sujeitos se apropriam do 
conhecimento e avançam na sua aprendizagem. A inclusão de novos participantes das 
áreas de licenciatura poderá contribuir para estes entendimentos. A interação entre os 
pares, com certeza, enriquecerá o processo desenvolvimento de objetos de 
aprendizagem e consolidará o grupo. 
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