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 Introdução

O uso de ferramentas digitais no ensino de Matemática vem 
sendo uma prática que se consolida a cada dia dentro da esfera 
educacional. Estas ferramentas tornaram-se grandes mediadores 
do processo de aprendizagem. Dentre as várias alternativas de 
ferramentas digitais pesquisadas e voltadas para o ensino digital 
destacam-se os Objetos de Aprendizagem (OA), ou seja, “materiais 
digitais (imagens, documentos, simulações, vídeos, recursos multi-
mídia, etc.) que apóiam o processo de ensino e aprendizagem e têm 
um objetivo educacional definido” (NUNES, 2005, p. 01). 

Pesquisas apontam que o uso de Objetos de Aprendizagem 
pode auxiliar na Educação Matemática digital e impulsionar os alu-
nos a compreender melhor os conceitos através de simulações e 
jogos didáticos (Barreto et al., 2010; Fernandes et al., 2008; Rodri-
gues, 2004). Percebe-se que aliar os ambientes computacionais ao 
ensino da Matemática é uma prática que vem trazendo bons resul-
tados para o aprendizado dos alunos Isso mostra que nos dias atu-
ais as ferramentas computacionais formam uma nova perspectiva 
educacional, principalmente os Objetos de Aprendizagem, ou seja, 
pequenos softwares que contêm um determinado assunto da Mate-
mática ou de outras ciências. 

 Este estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o uso 
de um objeto de aprendizagem sob a visão dos próprios usuários. 
O objeto de aprendizagem avaliado chama-se Gangorra Interativa e 
foi desenvolvido para o ensino do conteúdo de grandezas propor-
cionais. Os procedimentos metodológicos foram aplicados a uma 
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turma do 7º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública da 
cidade de Fortaleza.

 O presente artigo está dividido da seguinte forma: Na segun-
da seção apresenta-se a revisão da literatura; na terceira, o objeto 
de aprendizagem Gangorra Interativa; na quarta seção mostra-se o 
procedimento experimental adotado na pesquisa; na quinta seção 
apresentam-se os resultados e finalmente apresentam-se as consi-
derações finais da pesquisa.

Revisão da Literatura 

As tecnologias digitais, aliadas à prática docente, estão 
provocando na escola um processo de mudança e adaptação das 
metodologias pedagógicas. Para a compreensão dessa realidade, 
é preciso ver as tecnologias como mediadoras da práxis ensino-
-aprendizagem. 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) têm um 
papel fundamental na formação de cidadãos conscientes de seus 
deveres e obrigações dentro de um mundo inserido em um contex-
to digital. Com a revolução da internet, o desenvolvimento de tais 
tecnologias está promovendo um novo modo de acesso a informa-
ção que provocou mudanças no processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo Wiley (2000) outra mudança importante está sur-
gindo na maneira em que os materiais educacionais são projetados, 
desenvolvidos e apresentados para aqueles que desejam aprender. 
Os objetos estão sendo desenvolvidos de forma a proporcionar 
cada vez mais interação entre professor/aluno/conhecimento. 

Cysneiros (1999) defende que, no contexto escolar, o profes-
sor tem como principal objetivo desempenhar o papel de mediador 
entre os recursos tecnológicos e o processo de ensino-aprendiza-
gem. Dessa forma, a interação entre os atores desse processo torna-
-se um fator de grande importância.
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Os recursos digitais e interativos alcançados graças a mo-
dernização da internet proporcionam um caminho estreito entre 
o ensino e a aprendizagem. Segundo Pellanda e Pellanda (2000) ao 
falar em processo de ensino-aprendizagem, estamos nos referin-
do ao desenvolvimento cognitivo dos sujeitos. Nossa preocupação 
reside então em promover situações nas quais o aluno aprenda a 
aprender, potencializando sua aprendizagem significativa.

 Partindo deste contexto, neste artigo apresenta-se uma pes-
quisa, realizada no contexto de sala de aula, onde o professor da 
turma aplicou uma sequência didática com uso do OA Gangorra 
Interativa. Entenda-se o termo sequência didática como sendo um 
conjunto de atividades ligadas entre si e devidamente planejadas 
para ensinar um conteúdo etapa por etapa. O professor traça os ob-
jetivos a serem alcançados e organiza a sequência didática para o 
ensino de conteúdos nos quais seus alunos costumam ter alguma 
dificuldade de aprendizagem (Amaral, 2007). 

 Após a aplicação da sequência didática o OA foi avaliado pe-
los alunos com o objetivo de verificar suas possibilidades de utili-
zação para promover a interação e melhorar o processo de ensino-
-aprendizagem e desenvolver conceito de proporcionalidade. 

 
OA Gangorra Interativa 

É um objeto que faz a simulação de uma gangorra semelhan-
te aquelas que as crianças costumam usar em parque de diversão 
(Figura 1). O objetivo deste OA é levar os alunos a equilibrem pesos 
em cada uma das extremidades da gangorra. 

Este OA apresenta cinco níveis diferentes de dificuldade e per-
mite trabalhar os conceitos de equilíbrio e a relação força-distância, 
não havendo linearidade entre os níveis, e assim o aluno pode decidir 
usar qualquer um dos níveis de sua preferência. Em todos os níveis, 
os pesos utilizados têm os seguintes valores: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 
70, 80, 90 e 100. Com isso espera-se que o aluno possa estabelecer 
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as relações entre os dois lados da gangorra e perceba nas simulações 
o sentido de grandezas diretas e inversamente proporcionais. Dessa 
forma o Balança Interativa busca interagir e proporcionar ao aluno 
uma aprendizagem significativa (MELO et al., 2011).

Figura 1. Tela Inicial do OA Gangorra Interativa

 No processo de ensino-aprendizagem o aprendiz precisa ter 
uma vivência com o material pedagógico que vai estudar. Segundo 
Tavares (2010), com base nesse requisito, busca-se no uso da inte-
ratividade a solução para o desenvolvimento cognitivo mais eficien-
te do aprendiz. Neste sentido, os objetos de aprendizagem devem 
ser considerados ainda como unidades de pequena dimensão, de-
senhadas e desenvolvidas de forma a fomentar a sua reutilização, 
eventualmente em mais de um curso ou em contextos diferencia-
dos, e passíveis de combinação e/ou articulação com outros obje-
tos de aprendizagem de modo a formar unidades mais complexas e 
extensas (Pimenta & Batista, 2004). Ressalta-se que o Gangorra In-
terativa é um objeto de simples usabilidade e de fácil compreensão 
por parte dos alunos, sendo bastante intuitivo (Figura 2). 
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Figura 2 – Cenário de Atividade do Gangorra Interativa

 Na Figura 2 é possível ver os cinco níveis de dificuldade e os 
pesos utilizados no nível 1 com os seguintes valores: 10, 20, 40 e 
50. O objeto Gangorra Interativa registra o número de movimentos 
realizados pelo usuário e permite a mudança de nível a qualquer 
momento do jogo. Esta facilidade permite ao usuário a possibili-
dade de escolher o caminho a ser seguido e avançar segundo seu 
próprio ritmo de interação com o objeto. 

 Quando o aluno erra uma jogada ele pode utilizar o item aju-
da. Não existe nenhuma punição pelo erro cometido e o aluno ainda 
pode voltar ou avançar no jogo quantas vezes desejar. 

 Descreve-se agora a metodologia utilizada neste estudo.

Metodologia

A metodologia teve como base o método experimental clás-
sico cujos detalhes serão descritos a seguir:
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Participantes 

Vinte e oito (28) alunos de uma turma do 7° ano de uma es-
cola pública de Ensino Fundamental. A idade dos estudantes da tur-
ma era de 12 a 14 anos e a escolha dessa série ocorreu por ser no 7° 
ano o período onde os alunos têm o primeiro contato formal com o 
conteúdo de grandezas proporcionais.

Procedimentos 

Os dados desta pesquisa foram coletados em quatro momen-
tos distintos: pré-teste; sequência didática com objeto de aprendi-
zagem; pós-teste e questionário de avaliação dos aspectos didáticos 
e técnicos do OA, tais como: aplicação ao conteúdo proposto; inter-
face gráfica; facilidade de manuseio e interatividade. 

Pré-teste 

Aplicado a todos os participantes do estudo. Era composto 
por oito (8) questões no total envolvendo situações-problema onde 
o aluno deveria utilizar seus conhecimentos de razão, proporção, 
grandezas direta e inversamente proporcionais. Esta atividade ti-
nha o objetivo de avaliar o desempenho dos participantes no início 
da pesquisa.

Sequência Didática com Objeto de Aprendizagem

Composta por três sessões de 45 minutos onde o pesqui-
sador resolvia junto com os alunos situações-problemas que en-
volviam o conhecimento de grandezas direta e inversamente pro-
porcionais e depois os participantes, sempre em duplas, também 
realizaram atividades de exploração do objeto de aprendizagem 
Gangorra Interativa. Nestas sessões o pesquisador enfatizava os 
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conceitos de proporcionalidade através de uma lista de exercícios 
e depois os aprendizes manipularam o OA e equilibraram os pesos 
da gangorra virtual. Nesta oportunidade eles puderam comparar os 
conceitos de equilíbrio e a relação força-distância, além de analisar 
os tipos de grandeza com a qual estavam lidando.

Pós-teste 

Aplicado a todos os participantes do estudo após a aplicação 
da sequência didática com objeto de aprendizagem. Semelhante ao 
pré-teste, o pós-teste também era composto por oito (8) questões. 
Ressalta-se que a grafia das perguntas foi modificada entre o pré e 
o pós-testes, permanecendo a situação-problema idêntica e com o 
mesmo teor. As mudanças ocorreram apenas nos números e quan-
tidades que estavam envolvidos nos raciocínios. Esta atividade ti-
nha o objetivo de avaliar se o desempenho inicial dos participantes 
havia melhorado em relação ao pré-teste.

Questionário de Avaliação do OA

Questionário do tipo check list compostos por dez (10) ques-
tões objetivas. Havia questões sobre aspectos didáticos e técnicos 
do OA. A facilidade de uso do objeto de aprendizagem, sua utilidade 
e sua relação com o conteúdo de grandezas proporcionais e inver-
samente proporcionais foram pontos de destaque nessa avaliação.

Análise dos Resultados 

 Em estudos recentes já mostramos os resultados referente 
ao momento do pré-teste, aplicação da sequência didática e pós-
-teste. Neste artigo mostraremos apenas os resultados da avaliação 
dos alunos no preenchimento do questionário de avaliação do OA 
cujos dados nos permitiram obter os seguintes resultados: 
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Gráfico 1 – Aplicação do Objeto de Aprendizagem.

O Gráfico 1 mostra as respostas dos alunos indicando para 
qual área de estudo da Matemática eles acreditavam que o objeto 
de aprendizagem era direcionado. Nota-se que 78% dos alunos res-
ponderam que a ferramenta digital deveria ser usada para grande-
zas inversamente proporcionais; enquanto 18% responderam que 
o objeto deve ser usado para proporções e apenas 4% dos alunos 
responderam que o objeto deveria ser usado para o conteúdo de ra-
zões. Estas respostas parecem indicar que boa parte dos alunos per-
cebe a real utilidade do OA no auxílio às aulas de razões e grandezas. 

Gráfico 2 – Contextualização com a realidade do aluno
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 Dados contidos no Gráfico 2 mostram-nos que 79% dos alu-
nos responderam que o objeto está contextualizado de acordo com 
sua realidade em sala de aula, pois os mesmo vivenciaram as aulas 
práticas e teóricas; enquanto isso 21% afirmaram o contrário. Mais 
uma vez os dados apontam que a maioria dos alunos considera o 
objeto de aprendizagem Gangorra Interativa como uma ferramenta 
contextualizada com o ensino de grandezas proporcionais.

Gráfico 3 – Usabilidade do Gangorra Interativa

Analisando as respostas dos alunos, podemos afirmar que 
eles foram quase unânimes quanto à fácil usabilidade da ferramen-
ta, uma ver que 89% deles afirmam que o objeto de aprendizagem 
Gangorra Interativa é simples de usar e bastante intuitivo. Esse to-
tal é bastante superior em relação aqueles que dizem o contrário e 
que somam apenas 11% do total.

No Gráfico 4, percebe-se que 64% dos alunos responderam 
que a ferramenta atende às necessidades relativas ao ensino da Ma-
temática; enquanto 29% dos alunos responderam que não; e ape-
nas 7% responderam que atende parcialmente. Portanto, pode-se 
concluir que o OA atende as necessidades do alunos em relação ao 
conteúdo de grandezas proporcionais. Isso é um fator de motivação 
para os alunos e que pode ter influência positiva na aprendizagem.
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Gráfico3 – Atendimento das necessidades da Matemática

 Como podemos ver, as respostas dos alunos apontam que 
o OA é atrativo e motivador e abrange os assuntos propostos pela 
pesquisa. Boa parte dos alunos gostou de usar a ferramenta digital 
respondendo positivamente aos estímulos da mesma.

Os resultados nos permitem inferir que o objeto de aprendi-
zagem utilizado na pesquisa pode ser uma ferramenta pedagógica 
que auxilia nas aulas de Matemática, tornando-a mais agradável e 
significativa.

Considerações Finais

Nos dias atuais, um dos grandes dilemas da educação ma-
temática é a criação de artifícios e estratégias para uma melhor 
aprendizagem dos alunos. 

 Os resultados desse estudo mostram que o uso de uma se-
quência didática com uso de objetos de aprendizagem pode con-
tribuir de forma satisfatória para aprendizagem de conceitos ma-
temáticos. Este fato pode ser constatado através dos resultados da 
avaliação do OA Gangorra Interativa que levou em conta a opinião 
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dos alunos. Nessa perspectiva a opinião do usuário é muito impor-
tante para os professores que precisam escolher um bom objeto de 
aprendizagem. 

Podemos perceber que a utilização de objeto de aprendiza-
gem Gangorra Interativa no ensino do conteúdo de proporcionali-
dade foi positiva, pois os alunos ficaram mais atentos à aula. Afinal 
a tecnologia desperta o interesse e a curiosidade deles, sendo um 
bom pretexto para ganhar a atenção dos aprendizes e conduzi-los 
a aprendizagem.

Mesmo com os resultados positivos, observamos que não é 
possível utilizar o OA em todas as aulas, pelos seguintes motivos: 
(i) as escolas têm um currículo a ser cumprido, assim como uma 
(ii) carga horária estipulada. Em geral, (iii) existe apenas um labo-
ratório para contemplar todas as disciplinas e também é necessário 
ministrar as aulas teóricas em sala de aula.

A interação aluno/OA/aluno pode proporcionar uma nova 
maneira de entender e interpretar as questões de Matemática e 
também pode ter levado os alunos a perceberem outra forma de 
resolvê-las. Em trabalhos futuros investigaremos a categorização 
dos processos de resolução de situações-problemas dentro do uni-
verso de possibilidades do ensino de grandezas proporcionais. A 
partir disso analisaremos as estratégias utilizadas pelos alunos na 
resolução de situações-problema. 

Referências Bibliográficas

Amaral, H. (2007). Sequência didática e ensino de gêneros textuais. 
Disponível em: http://www.escrevendo.cenpec.org.br/ecf/index.
php? option=com_content&view=article&id=183&catid=18:artigo
s&Itemid=148>. Acesso em: 30 Jun. 2011.
Barreto, A. L. O.; Camelo, L. S.; Fernandes, A. C.; Pequeno, M. C. & 
Castro-Filho, J. A. (2009). Investigando a contribuição do software 
educativo winplot para a compreensão do conceito de função. In: XX 



1255

Comunicações
GT 5 • CULTURAS E PRÁTICAS EDUCATIVAS DIGITAIS

XII ENCONTRO CEARENSE DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
II ENCONTRO NACIONAL DO NÚCLEO DE HISTÓRIA E MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO

I S B N
978-85-7915-171-2

Simpósio Brasileiro de Informática na Educação – SBIE 2009. Floria-
nópolis, SBC. 
Cysneiros, P. G. (1999). Novas tecnologias na Sala de Aula: Melho-
ria do Ensino ou Inovação Conservadora? Informática Educativa. 
UNIANDES-LIDIE, Colômbia, v.12, n.1, p. 11-24. 
Melo, B. R. S.; Macedo, L. N.; Silva, V. M. L. & Pequeno, M. C. (2011). 
Sequência Didática com Objetos de Aprendizagem no Ensino de Gran-
dezas Proporcionais. In: XIII Conferência Interamericana de Educa-
ção Matemática – CIAEM 2011. Recife, PE.
Nunes, C. (2005). Objeto de aprendizagem a serviço do professor. 
Entrevista publicada no site da Microsolft. Disponível em: http://
www.micosolft.com/brasil/educacao/parceiro/objeto_texto.Mspx.
Ano2005.Acesso em 30 nov.2010.
Pellanda, N. M. C. & Pellanda, E. C. (2000). Ciberespaço: Um Hiper-
texto com Pierre Lévy. Porto Alegre: Artes e Ofício.
Pimenta, P. & Baptista, A. A. (2004). Das plataformas de E-learning 
aos objetos de aprendizagem. In: Dias, A. A. S & Gomes, M. J. E-lear-
ning para e-formadores. Minho. 97-109 p.
Rodrigues, M. G. (2004). Aprendizado dos conteúdos matemáticos à 
disância por internet. Dissertação (Mestrado). Universidade de San-
ta Catarina. Florianópolis: UFSC. 
Wiley, D. A. (2000). Connecting learning objects to instructional de-
sign theory: a definition a metaphor, and a taxonomy. In:Wiley, D. 
A ( Ed.). The instructional use of learning object. Disponível em: 
<http://www.reusability.org./read/chapters/wiley.doc>. Acesso 
em: 14 Fev. 2010. 

http://www.micosolft.com/brasil/educacao/parceiro/objeto_texto.Mspx.Ano2005.Acesso%20em%2030%20nov.2010
http://www.micosolft.com/brasil/educacao/parceiro/objeto_texto.Mspx.Ano2005.Acesso%20em%2030%20nov.2010
http://www.micosolft.com/brasil/educacao/parceiro/objeto_texto.Mspx.Ano2005.Acesso%20em%2030%20nov.2010

