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RESUMO

A ideia deste trabalho surgiu ao ser constatado, durante minhas aulas, que os
alunos do 5º ano do Ensino Fundamental têm muita dificuldade de raciocínio lógico e
que ficam bastante tensos e apreensivos quanto à disciplina de matemática. A
pesquisa foi elaborada em três etapas. Na 1ª etapa foram escolhidos os objetos de
aprendizagem que atendiam os objetivos educacionais da disciplina de matemática,
já a 2ª foi a utilização destes objetos no laboratório de informática, tendo como
principal ferramenta o computador e, por último, a 3ª etapa, na qual foi elaborado um
questionário utilizando o google docs e aplicado aos alunos por meio do Facebook.
A pesquisa foi classificada como pesquisa-levantamento, pois buscou informações
diretamente com os alunos sobre os objetos de aprendizagem estudados, tendo
uma análise quantitativa. O questionário foi encaminhado para 79 alunos, porém 70
alunos responderam, correspondendo assim a 88,6% do universo pesquisado. A
maioria dos sujeitos da pesquisa tem a faixa etária entre 10 e 12 anos e estão
inseridos no 5º ano. Quanto à percepção dos alunos, em relação aos objetos de
aprendizagem estudados, 100% dos alunos gostaram da experiência de utilizar
jogos como apoio nas aulas de matemática.

Palavras-chave: Objetos de aprendizagem. Recursos didáticos. Ensino de
Matemática. Ensino fundamental.

ABSTRACT

This Working came to be seen that pupils in 5th year of elementary school has a
hard logical reasoning and that are quite tense and apprehensive as the discipline of
mathematics. The research was developed in three stages. In the 1st stage learning
objects that met the educational objectives of the discipline of mathematics, were
chosen since the 2nd was the use of these objects in the computer lab, the main tool
the computer and finally the 3rd stage, where a questionnaire was prepared google
docs and applied to students through Facebook. The research was classified as
research - survey because information sought directly to students about the learning
objects studied, and a quantitative analysis. The questionnaire was sent to 79
students, but 70 students responded, thus corresponding to 88.6 % of the group
studied. Most of the subjects have age between 10 and 12 years and are entered in
5th grade. As the students' perceptions regarding learning objects studied, 100 %
(one hundred) of the students enjoyed the experience of using games as a support
for math classes.

Keywords: Learning objects. Teaching of Mathematics. Elementary school. Teaching
resources.
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1 INTRODUÇÃO

O uso de computadores tem se tornado um mediador cultural importante no
processo de ensino-aprendizagem, ocupando um papel de destaque ao auxiliar o
aluno na construção do saber no cotidiano escolar. A importância de seu uso fica
evidente em vários documentos oficiais como nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs) em Matemática o qual afirma que:
[...] o computador pode ser um grande aliado do desenvolvimento cognitivo
dos alunos, principalmente na medida em que possibilita o desenvolvimento
de um trabalho que se adapta a distintos ritmos de aprendizagem e permite
que o aluno aprenda com seus erros. Por outro lado, o bom uso que se
possa fazer do computador na sala de aula também depende da escolha de
softwares, em função dos objetivos que se pretende atingir e da concepção
de conhecimento e de aprendizagem que orienta o processo (BRASIL,
1997, p. 44).

O computador pode ser usado como elemento de apoio para o ensino (banco de
dados, elementos visuais), mas também como fonte de aprendizagem e como
ferramenta para o desenvolvimento de habilidades. O trabalho com o computador
pode ensinar o aluno a aprender com seus erros e a aprender junto com seus
colegas, trocando suas produções e comparando-as (BRASIL, 1997, p. 35).
Os computadores podem apoiar o uso de objetos de aprendizagem (OAs) que
segundo a definição do IEEE - Institute of Electrical and Eletronics Engineers (2002)
são todos os recursos didáticos digitais - mediados por tecnologias - ou não digitais
utilizados pelo professor com um objetivo e um procedimento específico para
mediar, junto aos seus alunos, a construção de um determinado conhecimento.
Os jogos podem ser um objeto de aprendizagem que estimula o aluno a vencer
desafios e medos em relação à disciplina de matemática, tornando a aprendizagem
desta disciplina uma prática prazerosa, apoiada no uso das novas tecnologias. Os
jogos têm o potencial de facilitar a aprendizagem dos conteúdos da disciplina
através da ludicidade existente neles.
Muitos alunos apresentam dificuldades em relação à aprendizagem da disciplina de
matemática, isto foi, também, constatado por observação em sala de aula no 5º ano
do Ensino Fundamental da Umef Antônio Bezerra de Farias, localizada na cidade de
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Vila Velha, no estado do Espírito Santo. A partir desta observação surgiu a ideia de
pesquisar o tema objetos de aprendizagem como recurso didático de apoio à
disciplina de Matemática visando responder a seguinte pergunta “Como estimular os
alunos a vencerem barreiras em relação à disciplina de matemática por meio do uso
de objetos de aprendizagem?”.
Para apoiar esses alunos na aprendizagem da disciplina de matemática optou-se
por avaliar o uso de jogos computacionais, no caso especifico desta pesquisa, foram
avaliados quatro jogos: “Uma aventura vampiresca”; “Um pouco de história”;
“Desafios matemáticos” e “Aprendendo com matemática”.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 DEFINIÇÕES DOS OBJETOS DE APRENDIZAGEM

O termo Objetos de Aprendizagens (OAs) não possui um conceito que seja unânime
entre os diversos autores e organizações, mas cada definição complementa a outra.
Dentre as definições mais aceitas, tem-se a de Wiley (2000), que os definem como
“[...] qualquer recurso digital que pode ser reutilizado para apoiar a aprendizagem e
que podem ser distribuídos pela rede, sob demanda, seja este pequeno ou grande”.
Já segundo o Learning Technology Standards Committee os objetos de
aprendizagem são qualquer entidade digital com o objetivos educacionais usadas
por uma aplicação EaD - Educação a Distância. É caracterizado por metadados que
facilitam a indexação, a recuperação e a reutilização dos mesmos. Eles podem
incluir qualquer mídia, de tamanho e formato diversos, animações em flash, fotos,
apletes Java, um simples componente digital ou um site Web completa entre outros
(LTSC, 2000).
A origem do termo remete à noção de programação e computação orientada para o
objeto, que sugere que a forma ideal de construir um programa de computação ou
qualquer componente digital, é montá-lo a partir de pequenos grupos de códigos que
são padronizados e intercambiáveis (NASH, 2005, tradução nossa).
Apesar do OA preconizar “qualquer recurso digital”, podendo ser um
documento ou uma apresentação de slides, observa-se nos meios
educacionais OAs comumente contendo sofisticações, sendo mais
elaborados, que possam ser implantados em ambiente Web, podendo até
conter bancos de dados para avaliação e/ou perfis dos usuários
(NASCIMENTO; NOBRE, 2009).

No contexto deste trabalho foram considerados apenas os objetos de aprendizagem
digitais, que também são chamados de componentes de software educacional,
objetos de conhecimento ou objetos educacionais.
Segundo Sá Filho e Machado (2003, p. 3-4), recursos digitais podem ser usados,
reutilizados e combinados com outros objetos para formar um ambiente de
aprendizado rico e flexível. “[...] podem ser usados como recursos simples ou
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combinados para formar uma unidade de instrução maior”.
Para Kay e Knaack (2005 apud NIBON, 2008, p. 11) uma característica importante
dos OAs é que eles possuem exemplos práticos, pois esses exemplos permitem
uma aprendizagem mais interativa através de ferramentas que suportam a
exploração, a manipulação, a investigação, a construção de soluções ou a
visualização de componentes gráficos, o que facilita a contextualização dos
conceitos explorados, tornando os conceitos teóricos mais concretos e sem a
necessidade de realizar somente a memorização dos conceitos.
Ainda, segundo Giordani (2008, p. 18), os objetos de aprendizagem são vistos como
[...] um instrumento interativo, auxiliar ao processo de ensino e
aprendizagem com ênfase a um conteúdo específico, por isto o atributo de
granular. Além disso, salienta-se outra característica inerente ao objeto de
aprendizagem, centrada na reusabilidade, uma vez que, constitui-se em
uma multimídia de custo elevado de produção. Tal situação torna a
reusabilidade um pressuposto básico para esta TIC, pois maximizadas
potencialidades de aplicação desta alternativa didática pelos sujeitos da
educação.

Segundo Mendes (2004), os objetos de aprendizagem possuem as seguintes
características:


reusabilidade: reutilizável diversas vezes em diversos ambientes de

aprendizagem;


adaptabilidade: adaptável a qualquer ambiente de ensino;



granularidade: conteúdo em pedaços, para facilitar sua reusabilidade;



acessibilidade: acessível facilmente via Internet para ser usado em diversos

locais;


durabilidade: possibilidade de continuar a ser usado, independente da

mudança de tecnologia;


interoperabilidade: habilidade de operar através de uma variedade de

hardware, sistemas operacionais e browsers, intercâmbio efetivo entre diferentes
sistemas;


metadados (‘data about data’): descrever as propriedades de um objeto,
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como: título, autor, data, assunto etc.
Segundo Giordani (2008, p. 18) os objetos de aprendizagem são vistos como:
[...] um instrumento interativo, auxiliar ao processo de ensino e
aprendizagem com ênfase a um conteúdo específico, por isto o atributo de
granular. Além disso, salienta-se outra característica inerente ao objeto de
aprendizagem, centrada na reusabilidade, uma vez que, constitui-se em
uma multimídia de custo elevado de produção. Tal situação torna a
reusabilidade um pressuposto básico para esta TIC, pois maximizadas
potencialidades de aplicação desta alternativa didática pelos sujeitos da
educação.

2.2 CLASSIFICAÇÃO DOS OBJETOS DE APRENDIZAGEM

Segundo González (2005 apud GAMA, 2007), os OAs para uso pedagógico podem
ser classificados como: Objetos de Instrução, Objetos de Colaboração, Objetos de
Prática e Objetos de Avaliação. A seguir serão apresentados os objetivos de cada
um e seus respectivos subtipos.
Segundo Gonzáles (2005 apud GAMA, 2007, p. 12-14), os Objetos de Instrução: são
objetos destinados ao apoio da aprendizagem e são divididos em seis tipos distintos
como se segue:
1. Objetos de Lição: combinam textos, imagens, filmes, vídeos, perguntas e
exercícios para criar uma aprendizagem interativa.
2. Objetos Workshop: são eventos de aprendizagem que podem incluir
apresentações, videoconferência e ferramentas de colaboração em geral.
3. Objetos Seminários: são seminários com uma comunicação síncrona com
os aprendizes, com o uso de áudio, vídeo, intercâmbios de mensagens, etc.
4. Objetos artigos: correspondem a material de estudo, gráficos, tabelas,
etc.
5. Objetos White Papers: são objetos baseados em textos que detalham
tópicos completos.
6. Objetos Caso de Estudo: são objetos baseados em textos, que
correspondem à análise em profundidade de uma implementação de um
produto de software, experiências pedagógicas, etc.

Já segundo o mesmo autor, os Objetos de Colaboração: são objetos para a
comunicação em ambientes de aprendizagem colaborativa e se dividem em quatro
tipos:
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1. Objetos Monitores de exercícios: são objetos onde se produz intercâmbio
entre aprendizes e um monitor guia.
2. Objetos Chats: são objetos que permitem os aprendizes a compartilhar
experiências e conhecimentos. São intercâmbios de mensagens síncronas.
3. Objetos Fórum: são objetos que permitem intercâmbio de mensagens
assíncronas.
4. Objetos de Reuniões On-line: são tipos de objetos que pode-se
compartilhar desde documentos até computadores para trabalhos em grupo.
(GONZÁLES, 2005 apud GAMA, 2007, p. 12-14)

Os Objetos de Prática, para González (2005, apud GAMA, 2007, p. 11-14): são
objetos destinados à autoaprendizagem, com uma alta interação, onde se
distinguem oito tipos:
1. Simulação Jogo de Roles: este tipo de objeto permite ao aprendiz a
construir e provar seu próprio conhecimento e habilidades inter atuando
com a simulação de uma situação real. Trabalha com ambientes virtuais.
2. Simulação de Software: permite aos estudantes praticar tarefas
completas com o uso de ambientes gráficos.
3. Simulação de Hardware: o uso de objetos de simulação de hardware que
permite aos aprendizes obter conhecimentos de determinadas tarefas.
4. Simulação de Códigos: este tipo de objeto permite que o aprendiz
aprenda técnicas completas da codificação de software.
5. Simulação Conceitual: ajudam os aprendizes a relacionar conceitos
através de exercícios práticos.
6. Simulação de Modelos de Negócios: são objetos que permitem ao
aprendiz controlar e manipular um conjunto de variáveis em uma companhia
virtual para aprender a administrar uma situação real.
7. Laboratórios On-line: este tipo de objeto a aprendizagem de tópicos
relativos a tecnologias de informação.
8. Projetos de Investigação: são objetos associados a atividades completas
que impulsionam os aprendizes os comprometimentos através de exercícios
com áreas bem específicas.

E, por fim, têm-se os Objetos de Avaliação que para Gonzáles (2005, apud GAMA,
2007, p. 12-14) são objetos que têm a função de conhecer o nível de conhecimentos
de um aprendiz. Divide-se em quatro tipos:
1. Pré-avaliação: são objetos que têm a função de verificar os
conhecimentos dos aprendizes antes do processo de aprendizagem.
2. Avaliação de Proficiência: são objetos que servem para medir se o
aprendiz assimilou determinados conhecimentos específicos para poder
seguir adiante.
3. Testes de Rendimentos: este tipo de objeto possibilita medir a habilidade
de um aprendiz em uma tarefa específica; normalmente este tipo de objeto
se usa com objetos de simulação.
4. Pré-teste de Certificação: usado, geralmente, no final de um programa
orientado a certificação e são usados em dois modos: estudo e certificação.
Na modalidade de estudo é maximizada a aprendizagem entregando ao
aprendiz uma lista dos erros cometidos, e na certificação é similar a um
exame final.
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2.3 OS OBJETOS DE APRENDIZAGEM E O ENSINO DA MATEMÁTICA

O uso de objetos de aprendizagem virtual está apoiado no uso dos computadores
nas aulas e podem ter várias finalidades, dentre elas: como fonte de informação,
recurso para alimentar o processo de ensino-aprendizagem; como auxiliar no
processo de construção de conhecimento; como meio para desenvolver autonomia
pelo uso de softwares que possibilitem pensar, refletir e criar soluções; e como
ferramenta para realizar determinadas atividades. Além disso, softwares educativos
podem ser aliados do desenvolvimento cognitivo dos alunos, quando possibilitam um
trabalho que se adapta a distintos ritmos de aprendizagem e permite que o aluno
aprenda com seus erros (BRASIL, 1997).
Existem estudos que têm investigado a aprendizagem de conceitos matemáticos
com o auxílio de ferramentas interativas, estes apontam que o uso de softwares
educativos que permitem a ligação entre múltiplas representações de um conceito,
ampliando o repertório de compreensão dos alunos (Gomes et al., 2003). Isso irá
levar os alunos a agirem diferentemente de seu papel passivo frente a uma
apresentação formal do conhecimento, a qual e baseada essencialmente na
transmissão ordenada de ‘fatos’, geralmente na forma de definições e propriedades.
No contexto da Matemática, são as ações, inicialmente sobre objetos concretos, que
se generalizam em esquemas, e num estágio mais avançado são as ações sobre
objetos abstratos que se generalizam em conceitos e teoremas (GRAVINA,
SANTAROSA, 1998). Quando a criança usa os objetos de aprendizagem virtuais,
estão trabalhando com objetos concretos que lhes ajudam a generalizar os
esquemas matemáticos.
Estes objetos apresentam-se como ferramentas de grande potencial frente aos
obstáculos inerentes ao processo de aprendizagem e a possibilidade de "mudar os
limites entre o concreto e o formal” (PAPERT, 1988). Ou ainda segundo
Hebenstreint (1987, apud GRAVINA e SANTAROSA, 1998), “o computador permite
criar um novo tipo de objeto - os objetos 'concreto-abstratos’. Concretos porque
existem na teta do computador e podem ser manipulados; abstratos por se tratarem
de realizações feitas a partir de construções mentais”.

17

2.4 OBJETOS DE APRENDIZAGEM UTILIZADOS PELOS ALUNOS NA PESQUISA

Segundo Vygotsky (1989), o lúdico influencia enormemente o desenvolvimento da
criança. É por meio do jogo que a criança aprende a agir, sua curiosidade é
estimulada, adquire iniciativa e autoconfiança, proporciona o desenvolvimento da
linguagem, do pensamento e da concentração. “Já na concepção piagetiana, os
jogos consistem numa simples assimilação funcional, num exercício das ações
individuais já aprendidas gerando, ainda, um sentimento de prazer pela ação lúdica
em si e pelo domínio sobre as ações” (PEREIRA; PASSOS, 2012, p. 310).
Os educadores podem optar pelo uso de jogos como ferramenta de apoio
pedagógico ao ensino de diversos conteúdos como a matemática, e segundo
Pereira e Passos (2012, p. 314):
[...] ao optar por uma atividade lúdica, o educador deve ter objetivos bem
definidos. Essa atividade pode ser realizada como forma de conhecer o
grupo com o qual se trabalha ou pode ser utilizada para estimular o
desenvolvimento de determinada área ou promover aprendizagens
específicas (o jogo como instrumento de desafio cognitivo).

Os jogos educativos além de auxiliarem a aprendizagem de conteúdos podem trazer
uma série de benefícios indiretos para os alunos como, por exemplo: o auxílio à
memória (visual, auditiva, cinestésica); a orientação temporal e espacial (em duas e
três dimensões); a coordenação motora visomanual (ampla e fina); percepção
auditiva, percepção visual (tamanho, cor, detalhes, forma, posição, lateralidade,
complementação); o raciocínio lógico-matemático; a expressão linguística (oral e
escrita); o planejamento e a organização (PASSERINO, 1998).
Os OAs selecionados para serem avaliados nesta pesquisa foram jogos que serão
utilizados com o apoio de computadores e podem ser, segundo González (2005),
classificados como objetos de prática, que permitem ao aprendiz construir e provar
seu próprio conhecimento e habilidades. Eles fazem parte da Coleção Sector, sendo
uma

coleção

de

aulas

com

recursos

educacionais

multimídia

e

digitais

desenvolvidas para a educação infantil e ensino fundamental (do 1º ao 5º anos).
O software “Uma Aventura Vampiresca”, figura 1, leva o aluno a rever conteúdos
estudados, desenvolvendo assim o raciocínio lógico, sequência numérica, estimula a
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atenção e concentração em relação aos números pares e ímpares, leva os alunos a
multiplicar mentalmente encontrando o dobro, o triplo e o quadruplo dos números e
descobrir valores ocultos relacionados à adição, à subtração e à multiplicação. Este
jogo, segundo Mendes (2004), possui as seguintes características: durabilidade,
interoperabilidade, adaptabilidade e reusabilidade e pode ser classificado, segundo
González (2005), como objeto de instrução (objetos de lição), objeto de prática
(simulação de hardwares e simulação conceitual) e objetos de avaliação (avaliação
de proficiência e testes de rendimento).

Figura 1 – Tela inicial do software “Uma Aventura Vampiresca”

Já o software “Um Pouco de História” (Sistema Numérico), figura 2, aborda o
sistema de numeração: egípcio, romano e maia, levando o aluno a associar os
números. Este jogo, segundo Mendes (2004), possui as seguintes características:
reusabilidade, adaptabilidade, granularidade durabilidade e interoperabilidade e
pode ser classificados, segundo González (2005), como objetos de instrução
(objetos de lição), objetos de prática (simulação de hardwares e simulação
conceitual) e objetos de avaliação (avaliação de proficiência e testes de rendimento).
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Figura 2 - Tela principal do software “Um pouco de história”

O software “Desafios Matemáticos”, figura 3, desenvolve nos alunos o raciocínio
lógico no que se se refere à resolução de situações problemas, medidas de tempo e
operações envolvendo adição, subtração e multiplicação. Este jogo, segundo
Mendes (2004), possui as seguintes características: reusabilidade, adaptabilidade,
granularidade, durabilidade e interoperabilidade e pode ser classificados, segundo
González (2005), como objetos de instrução (objetos de lição), objetos de prática
(simulação de hardwares e simulação conceitual) e objetos de avaliação (Avaliação
de proficiência e testes de rendimento).

Figura 3 - Tela do software “Desafios Matemáticos”

O software “Aprendendo com a Matemática”, figura 4, desenvolve no aluno a
capacidade de ler, interpretar enigmas, mensagens e códigos envolvendo as quatro
operações (adição, subtração, multiplicação e divisão). Este jogo, segundo Mendes
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(2004),

possui

as

seguintes

características:

reusabilidade,

adaptabilidade,

granularidade, durabilidade, interoperabilidade e pode ser classificado, segundo
González (2005), como objetos de instrução (objetos de lição), objetos de prática
(simulação de hardwares e simulação conceitual) e objetos de avaliação (avaliação
de proficiência e testes de rendimento).

Figura 4 - Tela do software “Aprendendo com a matemática”

21

3 METODOLOGIA

A pesquisa foi classificada como pesquisa-levantamento, pois buscará informações
diretamente com os alunos das turmas do 5º ano (A, B e C), sobre os objetos de
aprendizagem utilizados no decorrer da pesquisa envolvendo a disciplina de
Matemática.
Ainda sobre o tipo de pesquisa levantamento, o autor Gil (2002, p. 50), afirma que:
[...] as pesquisas deste tipo caracterizam-se pela interrogação direta das
pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se
à solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do
problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa,
obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados.

Para a realização dos questionários, o universo da pesquisa foi composto pelos
alunos do 5º ano da Umef Antônio Bezerra de Farias. A pesquisa foi constituída por
três etapas. Na 1ª etapa foi realizada a pesquisa e a escolha dos objetos de
aprendizagem que atendam aos objetivos educacionais da disciplina de Matemática,
que serão trabalhados com os alunos no laboratório de informática. A 2ª etapa foi a
utilização dos objetos de aprendizagem, junto aos 5º (quintos anos) da Umef Antônio
Bezerra de Farias, no Município de Vila Velha durante 3 (três) meses. E a 3ª etapa
foi a aplicação de um questionário elaborado no google docs e enviado aos alunos
do 5º ano através do facebook da turma “Alunos Umef Antônio Bezerra de Farias”,
onde os alunos demonstraram o que acharam dos objetos de aprendizagem
utilizados, seu grau de satisfação e o que lhes foi acrescentado através de seu uso.
Este questionário foi composto por perguntas fechadas. A análise da pesquisa será
feita através de gráficos estatísticos.
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4 ANÁLISE DOS DADOS

A pesquisa foi direcionada e encaminhada para 79 alunos, porém somente 70
alunos responderam ao questionário, isso corresponde a 88,6% do universo
pesquisado.
As respostas descritas abaixo são o resultado da 3ª etapa da pesquisa, aplicação de
questionários, desenvolvida junto aos alunos dos 5º (quintos) anos da Umef Antônio
Bezerra de Farias, relacionada aos Objetos de Aprendizagem.
Inicialmente foram feitas duas perguntas que facilitaram conhecer um pouco melhor
os sujeitos da pesquisa. Com isso foi possível verificar a faixa etária dos alunos.
Através do gráfico 1, foi verificado que 64% dos alunos do 5º ano têm 11 anos,
estando assim, na faixa correta quanto ao ingresso no referido ano. Foi observado,
ainda, que 11% dos alunos têm mais de 12 anos, pois os mesmos estão atrasados
em relação à faixa etária equivalente ao 5º ano, em decorrência de reprovação ou
evasão escolar.

Gráfico 1 – Faixa etária dos alunos dos 5º anos da Umef Antônio Bezerra de Farias

Faixa Etária dos Alunos dos 5º anos
0%
11%

13%

12%

9 anos
10 anos
11 anos
64%

12 anos
Mais de 12 anos

Fonte: Autoria própria

Estes alunos que responderam ao questionário encontram-se divididos em 3 turmas,
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como visto no gráfico 2. A participação das três turmas foi quase que igual.

Gráfico 2 – Distribuição dos alunos dos 5º anos da Umef Antônio Bezerra de Farias por turma.

Distribuição dos Alunos por Turma

33%

36%

5A
5B
5C

31%

Fonte: Autoria própria

Numa segunda etapa foram feitas algumas perguntas quanto à percepção dos
alunos sobre os 4 objetos de aprendizagem utilizados na pesquisa. Inicialmente foi
perguntado aos alunos se eles gostaram de utilizar os jogos como recurso de apoio
a sua aprendizagem. A esta pergunta obteve-se como resposta que 100% dos
alunos gostaram da experiência de utilizar os jogos como apoio nas aulas de
matemática, isso pode ser atribuído ao fato de que estes jogos facilitam o contato
mais concreto destes alunos com os objetos estudados.
Foi também, questionado a estes alunos com qual dos jogos utilizados ele mais se
identificou. No gráfico 3, fica demonstrado que 36% deles se identificaram com o
jogo “Aprendendo Matemática”, 26% com o jogo “Uma aventura Vampiresca”, 21%
com o jogo “Desafios Matemáticos” e por último 17% com o jogo “Sistemas
Numéricos”.
O resultado da pesquisa refletiu o que foi constatado no decorrer da pesquisa, pois
durante a aplicação dos softwares no laboratório de informática, era nítido o
envolvimento dos alunos em relação ao software aprendendo matemática. Este
software aborda as quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão), de
uma forma lúdica e atrativa, sendo assim, os alunos tem a oportunidade de rever os
conteúdos, pois os mesmos são conteúdos básicos para o 5º ano.
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Gráfico 3 – Qual o jogo com o qual os alunos dos 5º anos da Umef Antônio Bezerra de Farias se
identificaram.

Jogo com o qual o Aluno se Identificou

21%

Uma Aventura
Vampiresca

26%

Aprendendo Matemática

17%
Sistemas Numéricos

36%

Desafios Matemáticos

Fonte: Autoria própria

Segundo a visão dos alunos, gráfico 4, 84% consideraram que a utilização dos jogos
contribuiu para a sua aprendizagem, pois em decorrência dos jogos revisaram os
conteúdos e aprenderam mais, enquanto que 16% acharam que a utilização dos
jogos contribuiu um pouco com a sua aprendizagem.
A utilização dos jogos foi fundamental para os alunos, pois aumentou o rendimento
escolar em sala de aula, em decorrência dos conteúdos explícitos nos jogos.

Gráfico 4 – Contribuição para a aprendizagem dos alunos dos 5º anos da Umef Antônio Bezerra de
Farias por turma.

O Jogo Contribuiu para sua
Aprendizagem?
0%

16%
Sim
Não

84%

Fonte: Autoria própria

Um pouco
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Foi perguntado aos alunos se eles conseguiram vencer todas as etapas propostas
nos jogos. No gráfico 5, podemos constatar que 44% responderam que
conseguiram, 53% que conseguiram mais ou menos, enquanto que, somente 3%
responderam que não. Esta pergunta teve como objetivo verificar se os jogos foram
de fácil entendimento e se os mesmos venceram os desafios que lhes eram
propostos no decorrer dos jogos. Pode-se constatar por meio dos resultados que
quase todos os alunos conseguiram vencer as etapas propostas no decorrer dos
jogos.

Gráfico 5 – Distribuição dos alunos dos 5º anos da Umef Antônio Bezerra de Farias por turma.

Venceu todas as Etapas dos Jogos?

44%
Sim

53%

Não
Mais ou menos

3%

Fonte: Autoria própria

Para verificar o grau de satisfação e aprendizagem dos alunos, quanto aos jogos
aplicados, ao indicá-los para os colegas, os alunos estariam demonstrando a
importância dos mesmos no ensino aprendizagem de matemática. Foi então
perguntado aos alunos dos 5º anos da Umef Antônio Bezerra de Farias se eles
indicariam estes jogos para seus colegas como uma ferramenta para ajudá-lo a
aprender. A esta resposta foram obtidos os seguintes resultados: 94% dos alunos
indicariam estes jogos para seus colegas, enquanto 6% não indicariam os jogos.
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Gráfico 6 – Os alunos dos 5º anos da Umef Antônio Bezerra de Farias indicariam aos colegas os
jogos testados?

Indicaria estes jogos?
6%

Sim
Não
94%

Fonte: Autoria própria

27

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir que os objetos de aprendizagem podem estimular o aluno a vencer
desafios e medos em relação À disciplina de matemática, caracterizando o ensino
de matemática uma disciplina prazerosa, atrativa e lúdica.
É necessário que o professor escolha os objetos de aprendizagem que serão
utilizados pelos alunos, visando alcançar os objetivos propostos de acordo com cada
conteúdo de matemática aplicado ou revisado.
O computador é muito importante para o uso da disciplina de matemática, sendo um
grande aliado dos alunos, levando-os a aprender com seus erros e aprender
juntamente com seus colegas, pois através de observação no decorrer da aplicação
dos jogos no laboratório de informática, foi vivenciado como os alunos são capazes
de auxiliar e ensinar uns aos outros.
Por meio dos softwares aplicados, foi verificado o aumento do rendimento escolar na
disciplina de matemática na sala de aula durante a execução das atividades diárias
e avaliativas.
Na visão desta pesquisadora os objetos de aprendizagem têm muito a contribuir
para o ensino-aprendizagem desta disciplina, pois os mesmos são lúdicos e os o
alunos estão vivendo na era da tecnologia, onde tudo que está a sua volta é
encontrado nas redes sociais, sendo assim, estamos trabalhando com objetos que
facilitam a contextualização dos conteúdos aprendidos.
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APÊNDICE A – Modelo do questionário aplicado

https://docs.google.com/forms/d/1mcRRr1-NviEr_DU-kqRZgi6_Qn9q6YHcoh5oco PObIo/viewform

32

ANEXOS – Portfólio das atividades desenvolvidas durante o curso
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RESUMO
O presente trabalho tem a finalidade de estabelecer relação entre alunos, ensino da
matemática e objetos de aprendizagem. No decorrer do trabalho abordarei questões
pertinentes ao conceito de objetos de aprendizagem e como os mesmos podem
auxiliar no processo ensino aprendizagem dos alunos do 5º (quinto) ano da Umef
Antônio Bezerra de Farias na disciplina em relação à disciplina de matemática.
Como sou professora de matemática

observei as reais dificuldades dos alunos

nesta disciplina, visando contribuir para o desenvolvimento dos alunos, surgiu então
este tema: objetos de aprendizagem como recurso didático da disciplina de
matemática e o desejo de desenvolvê-lo. Acredito que os objetos de aprendizagem
têm muito a contribuir para o ensino aprendizagem desta disciplina, pois os mesmos
são lúdicos e os o alunos estão vivendo na era da tecnologia, onde tudo que está a
sua volta é encontrado nas redes sociais, sendo assim, estamos trabalhando com
objetos concretos e não abstratos, que apenas encontramos nos livros.
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1 INTRODUÇÃO
Como professora de ensino fundamental na disciplina de matemática, constatei
através de observação na sala de aula que os alunos tem muita dificuldade de
raciocínio lógico e que ficam bastante tensos e apreensivos quanto a disciplina de
matemática. Então pensei?

Como

estimulá-los

através dos objetos

de

aprendizagem? Então surgiu o tema da pesquisa: objetos de aprendizagem como
recurso didático na disciplina de Matemática. A pesquisa estará baseada em uma
pesquisa bibliográfica onde abordarei os PCs na disciplina de matemática,
características dos objetos de aprendizagem, computadores e conhecimentos, a
reutilização do conteúdo educacional, reflexões sobre o uso de tecnologias digitais,
o lúdico como facilitador da aprendizagem e objetos de aprendizagem e o ensino da
matemática e também na coleta de dados onde estarei realizando um trabalho com
os alunos no laboratório de informática, verificando suas dificuldades e seus
avanços em relação a disciplina de matemática.

2 JUSTIFICATIVA
O tema desta pesquisa foi escolhido, pois sou professora de Matemática dos 5º ano
A, 5º ano B e 5ºano C, do Ensino Fundamental da UMEF Antônio Bezerra de Farias,
e observei a dificuldade dos alunos quanto a esta disciplina. Surgiu então, o desejo
de ajudá-los através dos objetos de aprendizagem, pois vivemos numa era onde a
tecnologia está presente em todos os lugares. Através dos PCNs em Matemática
nota-se a importância que é destacada ao uso dos computadores nesta disciplina.
Na realização desta pesquisa o computador será o acesso principal aos objetos de
aprendizagem como recurso na disciplina de matemática, pois trabalharemos no
laboratório de informática, através de jogos, sites da internet, software LINUX
educacional e outros.
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3 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA
O problema desta pesquisa surgiu a partir da seguinte pergunta: Como os objetos de
aprendizagem poderiam auxiliar no progresso da aprendizagem na disciplina de
matemática?
Através de pesquisas pude constatar que os objetos de aprendizagem podem
contribuir para o ensino da matemática, visto que são amplos em ludicidade e os
alunos vivem em uma era totalmente informatizada.

4 OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo desta pesquisa levantar dados a respeito de como os objetos de
aprendizagem podem estimular o aluno a vencer desafios e medos em relação a
disciplina de matemática.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Facilitar a aprendizagem dos conteúdos da disciplina de matemática, através
da ludicidade;
 Estimular o aluno a buscar conhecimento;
 Caracterizar o ensino de matemática como uma disciplina prazerosa, onde
podemos vivenciar no nosso cotidiano, através das novas tecnologias.

5 REVISÃO DE LITERATURA
A revisão de literatura desta pesquisa consiste em vários autores, onde são
abordados os objetos de aprendizagem, como recurso didático na disciplina de
matemática.

Recursos didáticos como jogos, livros, vídeos, calculadoras, computadores e
outros materiais têm um papel importante no processo de ensino e
aprendizagem. Contudo, eles precisam estar integrados a situações que
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levem ao exercício da análise e da reflexão, em última instância, a base da
atividade matemática. (PCN, 1997, p.35)
“Além de ser um objeto sociocultural em que a Matemática está presente, o
jogo é uma atividade natural no desenvolvimento dos processos psicológicos
básicos; supõe um “fazer sem obrigação externa e imposta”, embora
demande exigências, normas e controle.” (PCN, 1997, p.35)
O computador pode ser usado como elemento de apoio para o ensino (banco
de dados, elementos visuais), mas também como fonte de aprendizagem e
como ferramenta para o desenvolvimento de habilidades. O trabalho com o
computador pode ensinar o aluno a aprender com seus erros e a aprender
junto com seus colegas, trocando suas produções e comparando-as. (PCN,
1997, p.35)
Segundo Santana (2008), os softwares educacionais são considerados
ferramentas de grande valia no processo de ensino-aprendizagem. Os alunos
interagem entre si e com a máquina, facilita as trocas de experiências,
estimula hipóteses de resolução, surge questionamentos e busca por outras
formas de resoluções. Sua utilização no ensino possibilita ao aluno
autoconfiança para criar e resolver situações, desenvolvendo autonomia para
resolver problemas posteriormente.
Os objetos de aprendizagem possuem características específicas que os
diferencia de outras tecnologias educacionais que também reproduzem
conteúdo educacional. (Singh, 200 apud Nibon, 2008, p.11).
O uso do computador na Educação objetiva a integração deste no processo
de aprendizagem dos conceitos curriculares em todas as modalidades e
níveis de ensino, podendo desempenhar papel de facilitador entre o aluno e a
construção do seu conhecimento. Ele enfatiza a necessidade de os docentes
estarem preparados para realizar atividades computadorizadas com seus
alunos (VALENTE, 1999).
Seguindo o pensamento de Wiley (2001), para que o Objeto que será elaborado
seja considerado um Objeto de Aprendizagem e possam ser inseridos em 8 um
determinado ambiente de aprendizagem, precisa apresentar as seguintes
características:
a) Reusabilidade: reutilizável diversas vezes em diversos ambientes de
aprendizagem;
b) Adaptabilidade: adaptável a qualquer ambiente de ensino;
c) Granularidade: conteúdo em pedaços, para facilitar sua reusabilidade;
d) Acessibilidade: acessível facilmente via Internet para ser usado em
diversos locais;
e) Durabilidade: possibilidade de continuar a ser usado, independente da
mudança de tecnologia;
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f) Interoperabilidade: habilidade de operar através de uma variedade de
hardware, sistemas operacionais e browsers, intercâmbio efetivo entre
diferentes sistemas.
[...] o pioneiro no uso de objetos de aprendizagem ou objetos educacionais,
como era chamado em 1997, foi o projeto Educacional Object Economy –
EOE3. Este projeto teve início oferecendo informações a partir da indicação
de endereços de um conjunto de simulações para que os usuários
trocassem experiências e formassem uma comunidade de aprendizagem.
Em seguida, essas simulações foram organizadas em banco de dados, com
regras de catalogação que possibilitavam recuperá-las e reutilizá-las em
contextos variados. (NUNES)

6 METODOLOGIA
A pesquisa se dará em duas vertentes: bibliográfica e coleta de dados. A pesquisa
bibliográfica se dará através de leituras com os assuntos pertinentes ao conteúdo
abordado que são os objetos de aprendizagem como recursos na disciplina de
matemática. A coleta de dados será executada no decorrer da pesquisa, através de
jogos que envolvam matemática, software educacional LUNUX e sites educacionais
encontrados na internet. Os instrumentos de coletas de dados se darão através do
google doc, onde os alunos demostraram o que acharam do programa executado,
seu grau de satisfação e insatisfação e o que lhe foi acrescentado através da
pesquisa. A análise da pesquisa será feita através de gráficos. Os resultados desta
pesquisa estarão disponíveis para a Equipe Pedagógica e professores da Umef
Antônio Bezerra de Farias.

7 RECURSOS
Os recursos físicos utilizados para o desenvolvimento desta pesquisa serão o
laboratório de informática, onde estão os computadores da UMEF Antônio Bezerra
de Farias, máquina fotográfica, software Linux Educacional 3.0, sites educacionais
relacionados a matemática, CD Microkids e outros. Na realização desta pesquisa o
professor de Informática me auxiliará, pois o mesmo tem duas aulas na semana com
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cada turma. Usarei meu planejamento de 15 em quinze dias para dar
prosseguimento a esta pesquisa, junto aos alunos no laboratório de informática.

8 CRONOGRAMA
Etapas da Pesquisa

Tempo

Pesquisa bibliográfica

Meses de Março a Junho

Observação

Mês de Março

Coleta de dados

Meses de Abril a Agosto

Atividades
com

os

executadas Meses de Abril a Agosto
alunos

no

laboratório
Tabulação dos dados

Mês de Setembro

Análise dos resultados

Mês de Outubro

Digitalização do TCC

Mês de Novembro

Entrega do TCC

Mês de Dezembro

9 REFERÊNCIAS
ISSA, Ana Regina Mendes e Silva; RIBEIRO, Rúbia Marce de Moraes, O Lúdico
como

facilitador

na

Aprendizagem

na

Sala

de

Aula.

www.revista.ufg.br/index.php/ritref/article/ …/11867

SANTOS, José Jefferson Aguiar dos; MOITA, Filomena Maria Gonçalves da Silva
Cordeiro, Objetos de aprendizagem e o Ensino de Matemática, análise de sua
importância na aprendizagem de conceitos de probabilidade.
www.sbemrn.com.br/site/II%20erem/.../comunica13.p
LEITE, Monalisa Abreu; FREIRE, Raquel Santiago; FERNANDES, Alisandra
Cavalcante. Quando objetos digitais são efetivamente para a aprendizagem: o caso
de matemática, http://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/747

41

SANTOS, Carlinho Alves dos; Moraes, MORAES, Denise Rosana da Silva;
Tecnologia educacional no contexto: contradições, desafios e possibilidades.
www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/.../2085-8.pdf

VALENTE, J.A, Computadores e Conhecimento: repensando a Educação.
Campinas; São Paulo: UNICAMP/NIED, 1993.

WILEY, D. A. Connecting learning objects to instructional design theory: A definition
a metaphor, and a taxonomy. 2001. Disponível em:
<http://reusability.org/read/chapters/wiley.doc> Acesso em: 30/03/2013

NUNES, C. A. A. Criação, produção e uso de Objetos de Aprendizagem.
Congresso ABED 2002. Disponível em: http://www.abed.org.br/congresso2002/
ppcn.ppt. Acesso realizado em: 30/03/2013
Brasil, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais –
Matemática/ Secretaria de Educação Fundamental, Brasília: MEC/SEF, 1997.

VALENTE, José Armando: Diferentes usos do computador na Educação.
GIRAFFA, Lúcia Maria Martins, org.…[et al]: (Re)invenção pedagógica? Reflexões
acerca do uso de tecnologias digitais na educação [recurso eletrônico] – dados
eletrônicos, Porto Alegre: EdiPUCRS, 2010. Sistema requerido: Adobe Acrobar
Reader.
Modo de acesso: http://www.pucrs.br/edipucrsISBN 978-35-397-0160-5 (on line)

O desafio das TICs na educação. http://www.oei-idietics.org/spip.php?article2&lang=
pt_br
As TICs, a Escola e o Futuro. http://professordigital.wordpress.com/2011/01/20/astics-a-escola-e-o-futuro/
Escola e redes sociais: combinação possível? http://www.revistapontocom.org.br/
materias/redes-sociais-na-escola

42

ANEXO B – Software de apoio à aprendizagem

DOCUMENTAÇÃO NO MODELO ADDIE

Nome do projeto:
Software de Apoio a Aprendizagem

Participantes:
André Luiz dos Santos
Graziani Mondoni Silva
Lucimar Barbosa Pereira
Michelle da Cunha Candido
Poliana da Cruz Zucoloto Conceição

1. ANÁLISE
1.1 Análise do contexto
 Não haverá custo com a utilização do software que é gratuito.
 Trabalhos executados com alunos da Escola da Ilha Novo Mundo utilizando o
software SCRATCH.
 Apresentação de imagens referentes a produção na disciplina Produção de
Material Digital.
 Apresentação de mapas conceituais relativos aos tipos de software de apoio
a aprendizagem.
 Apresentação de vídeo tutorial relativo a utilização do software SCRATCH,
HAGÁQUÊ, GOOGLE EARTH e PLATAFORMA MOODLE.
 Projeto de curto prazo, com conclusão em dois meses.
1.2 Público-alvo
Estudantes e professores do ensino fundamental e médio.
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1.3 Objetivo geral
Propor soluções didáticas que possibilite a construção de conceitos mediados
através do softwares educacionais.

1.3.1 Objetivos específicos

1. Fazer uso de softwares educacionais com os alunos do ensino fundamental e
médio.
2. Possibilitar a aquisição de conhecimento sobre utilização de softwares
educacionais.
3. Possibilitar a exploração e investigação para futuras pesquisas.

13.2 Implicações para criação do projeto

O público que possivelmente utilizará o blog e bastante heterogêneo provavelmente
terá a presença de deficientes. O grupo executor possui pouca disponibilidade de
tempo para preparação do blog.

2. PROJETO
2.1 Conteúdos
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SUB MAPAS
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2.2 Ferramentas utilizadas

Os softwares utilizados serão: Cmap Tools, Wink, Gimp, Scratch, Google Earth,
Hagaque, Plataforma Moodle
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2.3 Story Borads e/ou projeto de interface

Vídeos tutoriais, animações usando o wink, links para aprofundar o assunto, mapas
conceituais, imagens usando Gimp2.

3. Desenvolvimento e Implementação.
O projeto do blog será implementado demonstrando o trabalho do componente do
grupo André Luiz dos Santos que trabalha com a disciplina de Matemática no
Município da Serra e na Escola da Ilha Novo Mundo, onde o desenvolveu com os
seus alunos um jogo pedagógico utilizando o software Scratch.

No mapa conceitual além do software Scratch, abordaremos o software HAGÁQUÊ
que é usado para elaboração de histórias em quadrinhos, o GOOGLE EARTH que é
usado para pesquisas e a Plataforma MOODLE na qual estamos inseridos, pois
estudamos a distância.
Além do mapa conceitual, que foi elaborado como atividade da Disciplina “Uso de
Mapas Conceituais como Ferramenta de Aprendizagem, serão apresentados as
atividades elaboradas na Disciplina de Produção de Material Digital, como imagens
e tutorias de acordo com o tema abordado.
Estará disponível no blog alguns links, que vão nortear o trabalho e conhecimento do
nosso público alvo.
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4. Avaliação.
4.1 Resultados obtidos

Os resultados obtidos através deste trabalho estarão explícitos no blog a seguir.

http://ifesgrupo2.blogspot.com.br/.
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ANEXO C - Proposta de aprendizagem

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – IFES
CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – CEAD
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA
EDUCAÇÃO
AVALIAÇÃO FINAL E INTERDISCIPLINAR - GRUPO 4
Integrantes:
Graziani Mondoni Silva
Lucimar Barbosa Pereira

PROPOSTA DE PROJETO DE APRENDIZAGEM
Meio ambiente e sociedade de consumo: uma reflexão sobre as necessidades
humanas.

I - Introdução
O homem, como um dos elementos da natureza, desde sua gênese tem a
necessidade de consumir outros elementos naturais para sobreviver. Porém nos
últimos dois séculos, sobretudo a partir da década de1960, essa necessidade
natural vem se alterando, passando a consumir mercadorias que muita das vezes
não precisariam para sobreviver, o que acaba levando ao desperdício dos elementos
da natureza.
O consumo indiscriminado de mercadorias vem gerando problemas ambientais
relacionados ao processo de produção e ao destino apropriado no descarte dessas.
Este último é o ponto de maior destaque na sociedade, onde campanhas e projetos
educacionais são desenvolvidos objetivando o descarte adequado das mercadorias
após seu uso.
Por acreditar que esta etapa - descarte das mercadorias - já foi bem trabalhada no
ambiente escolar, mesmo que não se atingiu os resultados almejados, o outro
emerge, e há que se concorda que o processo de produção de mercadorias é pouco
explorado nas escolas, com isso, discutir e refletir sobre o consumismo atual para
além das fronteiras dos descartes das mercadorias torna-se de fundamental
importância.
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Tendo em vista a pouca importância que a sociedade dá ao processo de produção
das mercadorias, no que se refere ao uso de energia, água e matérias primas, todos
elementos da natureza, além de toda discussão entorno da preservação ambiental,
faz-se necessário estudar as relações existentes entre a sociedade de consumo
atual e a preservação dos recursos naturais.
Os alunos do ensino médio encontram-se numa faixa etária de consumidor ativo,
onde seus desejos e anseios são levados em consideração, por suas famílias, no
momento de se realizar a compra de uma mercadoria. Assim as três séries deste
seguimento do ensino básico é adequada para realizar ao projeto por aprendizagem,
visto que estes indivíduos irão a partir de agora exercer de forma mais massiva as
decisões consumistas.
As disciplinas desse segmento de ensino têm o tema meio ambiente como eixo
transdisciplinar, segundo o Parâmetros Curriculares Nacional (PCNs) do Ensino
Médio e o Currículo Básico Comum da Escola Estadual (CBC). Assim as disciplinas
de Geografia, História, Sociologia, Filosofia, Português, Artes, Educação Física,
Inglês, Espanhol, Matemática, Química, Física e Biologia, são convidadas a
participar, onde cada uma destas trabalharão conjuntamente em suas áreas de
conhecimentos que irão então se comunicar buscando o desenvolvimento e
implantação dos objetivos que se apresentam.
Assim, este projeto de aprendizagem tem por objetivo geral compreender o processo
de produção das principais mercadorias consumidas pelas famílias dos alunos e
suas consequências no meio ambiente.
No intuito de alcançar o objetivo geral proposto, têm-se como objetivos específicos:
● Selecionar mercadorias consumidas pelas famílias dos alunos;
● Descrever as técnicas de produção, as matérias primas, as formas de energia
e o uso de água das mercadorias;
● Refletir sobre o consumismo e seus impactos no meio ambiente.
Por se tratar de um projeto que envolve todas as disciplinas do ensino médio e suas
respectivas séries, este deve abarcar todo um trimestre letivo, tendo em vista que o
andamento das aulas rotineiras não irão sessar, sendo o desenvolvimento do projeto
concomitante a rotina diária da escola.

II - Referencial Teórico
De acordo com (PCN, 1997, p.36)
Os conteúdos de Meio Ambiente serão integrados ao currículo através da
transversalidade, pois serão tratados nas diversas áreas do conhecimento, de
modo a impregnar toda a prática educativa e, ao mesmo tempo, criar uma
visão global e abrangente da questão ambiental.
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais voltados para essa temática vem orientar os
professores, servindo de referencial no desenvolvimento de seu trabalho, sendo
flexíveis e adaptáveis à realidade de cada região, ou seja, o professor pode usar sua
criatividade para transmitir seus conhecimentos.

De acordo com MORAES, 2011:
A maior parte dos habitantes de grandes áreas urbanas, principalmente nos
países pobres, acredita que o problema de poluição ambiental seja culpa
das indústrias ou do governo, que não impõe (ou não cobra de forma
eficiente) regras e normas, tais como filtros industriais e tratamento de
esgotos, para diminuir a poluição da ambiente no qual vive. (p. 517)

A natureza está, cada vez mais, sofrendo um intendo processo de degradação por
causa das atividades econômicas. Os efeitos desse processo manifestam-se em
problemas relacionados ao meio ambiente: no ar que respiramos, no solo onde
cultivamos lavouras e pastagens e na poluição das águas que utilizamos.
Segundo Hutchison (2000) “os padrões econômicos de consumo excessivo e de
degradação do ambiente têm suas raízes em suposições culturais específicas
subjacentes às nossas relações com o mundo” (p. 29).

A questão ambiental tornou-se um dos maiores desafios do século XXI, além de
preservar as florestas, é necessário dar atenção especial à poluição da atmosfera,
dos rios e do solo nas grandes cidades, que vem se agravando nos últimos anos.

Penna (1999, p.78) aponta as medidas necessárias para diminuir o ritmo de
concentração dos gases do efeito estufa na atmosfera:
• “Reduzir ao máximo o consumo de energia, principalmente a gerada por
combustíveis fósseis.
• Aumentar a eficiência energética, com o desenvolvimento de máquinas, motores e
equipamentos em geral que consumam menos combustível.
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• Taxar os combustíveis fósseis, impondo, assim, uma procura maior de eficiência e
uma economia de consumo. O superávit gerado poderá ser investido em ações,
pesquisas e desenvolvimento de tecnologias que contribuam para minimizar os
impactos do efeito estufa.
• Aumentar o uso de fontes de energia renováveis (eólica, hidráulica, biomassa que
seja replantada, solar geotérmica etc.) em substituição aos combustíveis fósseis.
Apesar de seus riscos, a energia nuclear é uma opção. No futuro, podemos obter
energia a partir da fusão (e não fissão) dos núcleos de átomos.
• Reflorestamento maciço, que, além doa inúmeros benefícios ecológicos,
econômicos e sociais, utiliza, através da fotossíntese, o CO2 para o crescimento das
árvores.
• Desenvolver técnicas para recuperação de parte do metano que sai para a
atmosfera a partir de aterros sanitários, plantações inundadas etc. Esse gás é um
poderoso combustível. “

Veremos a seguir o que vem a ser educação ambiental:
"A educação ambiental é a ação educativa permanente pela qual a comunidade educativa
tem a tomada de consciência de sua realidade global, do tipo de relações que os homens
estabelecem entre si e com a natureza, dos problemas derivados de ditas relações e suas
causas profundas. Ela desenvolve, mediante uma prática que vincula o educando com a
comunidade, valores e atitudes que promovem um comportamento dirigido a
transformação superadora dessa realidade, tanto em seus aspectos naturais como sociais,
desenvolvendo no educando as habilidades e atitudes necessárias para dita
transformação."
Conferência Sub-regional de Educação Ambiental para a Educação Secundária
Chosica/Peru (1976)
"A educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e clarificações de
conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes em
relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas
culturas e seus meios biofísicos. A educação ambiental também está relacionada com a
prática das tomadas de decisões e a ética que conduzem para a melhora da qualidade de
vida".
Conferência Intergovernamental de Tbilisi (1977)

"Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade."
Art. 1o da Lei no 9.795 de abril de 1999
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"Processo em que se busca despertar a preocupação individual e coletiva para a questão
ambiental, garantindo o acesso à informação em linguagem adequada, contribuindo para o
desenvolvimento de uma consciência crítica e estimulando o enfrentamento das questões
ambientais e sociais. Desenvolve-se num contexto de complexidade, procurando trabalhar
não apenas a mudança cultural, mas também a transformação social, assumindo a crise
ambiental como uma questão ética e política."
Patrícia Mousinho. Glossário.
In: Trigueiro, A. (Coord.) Meio ambiente no século 21.
Rio de Janeiro: Sextante. 2003.

De acordo com o Instituto Akatu:
Consumo consciente é ter em mente os impactos provocados pelo consumo. O
consumidor pode, por meio de suas escolhas, maximizar os impactos positivos e
minimizar os negativos dos seus atos de consumo, contribuindo para a construção
de um mundo melhor. Em outras palavras, é um consumo com consciência de seu
impacto e voltado à sustentabilidade.
O consumidor consciente busca o equilíbrio entre a sua satisfação pessoal e a
sustentabilidade do planeta, lembrando que a sustentabilidade implica um modelo
ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável.
Os 12 princípios norteadores do consumo consciente:
1- Planeje suas compras e não seja impulsivo. A impulsividade é inimiga do
consumo consciente. Planeje antecipadamente e, com isso, compre menos e
melhor.
2- Avalie os impactos do seu consumo. Leve em consideração o meio ambiente e a
sociedade, em suas escolhas de consumo.
3- Consuma apenas o necessário. Reflita sobre as suas reais necessidades e
procure viver com menos.
4- Reutilize produtos e embalagens. Não compre outra vez o que você pode
consertar, transformar e reutilizar.
5- Separe o lixo. Recicle e contribua para a economia de recursos naturais, a
redução da degradação ambiental e a geração de empregos.
6- Use crédito consciente. Pense bem se o que você vai comprar a crédito não pode
esperar e esteja certo de que poderá pagar as prestações.
7- Conheça e valorize as práticas de responsabilidade social das empresas. Em
suas escolhas de consumo, não olhe apenas preço e qualidade. Valorize as
empresas em função de sua responsabilidade para com os funcionários, a
sociedade e o meio ambiente.
8- Não compre produtos piratas ou contrabandeados. Compre sempre do comércio
legalizado e, dessa forma, contribua para gerar empregos estáveis e para combater
o crime organizado e a violência.
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9- Contribua para a melhoria de produtos e serviços. Adote uma postura ativa. Envie
às empresas sugestões e críticas sobre seus produtos e serviços.
10- Divulgue o consumo consciente. Seja um militante da causa: sensibilize outros
consumidores e dissemine informações, valores e práticas do consumo consciente.
Monte grupos para mobilizar seus familiares, amigos e pessoas mais próximas.
11- Cobre dos políticos. Exija de partidos, candidatos e governantes propostas e
ações que viabilizem e aprofundem a prática do consumo consciente.
12- Reflita sobre seus valores. Avalie constantemente os princípios que guiam suas
escolhas e seus hábitos de consumo.
De acordo com TORREZANI, 2012:
A degradação provocada por desmatamentos, poluição dos rios, do ar e do solo tem
preocupado ambientalistas do mundo inteiro.
As atividades econômicas e o consumismo que caracterizam nosso atual modo de
vida fazem os recursos da natureza ser cada vez mais explorados. Em razão disso,
o ser humano vem explorando exageradamente os recursos da natureza.
Atualmente várias organizações Não Governamentais (ONGs) realizam campanhas
buscando a preservação do meio ambiente.

III - Plano de Ação
Ações
● Ver o documentário “A história das coisas”.
● Conscientizar os alunos da importância do consumo consciente para a
preservação da natureza e o que ela nos oferece.
● Propor aos alunos que realizem uma pesquisa familiar identificando as
mercadorias consumidas diariamente.
● Pesquisar sobre os recursos naturais utilizados para produção das
mercadorias mais consumidas pelas famílias.
● Reconhecer Ong’s que realizam campanhas buscando a preservação do meio
ambiente.
Atividades ou tarefas propostas
● Elaboração de uma animação demonstrando como o consumo das
mercadorias impactam o meio ambiente.
● Confecção de histórias em quadrinhos envolvendo a postura de consumo
consciente
● Confecção de gráficos a partir das pesquisas desenvolvidas demonstrando os
impactos causados no meio ambiente.
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● Formular uma campanha educativa visando a conscientização do consumo
consciente.

Cronograma
Junho

Julho

Agosto

Setembr
o

x

x

Elaboração do Projeto

x

Divulgação do Projeto

x

Início do projeto

x

Apresentação do vídeo “A
história das coisas”

x

Leituras e interpretações de
textos sobre o tema

x

x

Pesquisa familiar identificando
as mercadorias consumidas
diariamente

x

x

Elaborar gráficos a partir da
pesquisa executada

x

Trabalhos em grupos para
elaboração de histórias em
quadrinhos sobre o tema

x

Pesquisar na internet sobre
Ong’s que realizam campanhas
buscando a Preservação do
Meio Ambiente

x

Elaboração de Campanhas
utilizando o software Scratch

x

Apresentação do Projeto
executado

x

Recursos
●
●
●
●

Software cmap tool;
Software scratch;
Vídeos;
Excel;
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● Software iguinho / Pixton (histórias em quadrinhos).
Processos ou produtos desenvolvidos
As atividades propostas foram desenvolvidas.

IV - Avaliação
O processo de avaliação se dará ao longo do desenvolvimento do projeto de
aprendizagem, onde as etapas cumpridas serão pontuadas no momento da entrega
e posteriormente com os ajustes que se fizerem necessários, valorizando o
aperfeiçoamento continuo do desenvolvimento do projeto de aprendizagem.
O resultado quantitativo será calculado tirando uma média das etapas concluídas e
das revisões realizadas, somando essas médias das etapas desenvolvidas
Por fim, o resultado qualitativo será apresentando em forma de uma campanha de
conscientização envolvendo toda a comunidade escolar.
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http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/politica-de-educacao-ambiental
MORAES, Paulo Roberto, Geografia geral e do Brasil, 4ª edição, São Paulo:
HARBRA, 2011.
PENNA, Carlos.G. O estado do planeta – sociedade de consumo e degradação
ambiental. Rio de Janeiro: Record; 1999.
TORREZANI, Neiva Camargo, Vontade de saber geografia, 6º ano, 1º edição, São
Paulo, FTD, 2012.
www.akatu.org.br
http://www.youtube.com/watch?v=7qFiGMSnNjw Vídeo a história das coisas.
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VI - Anexos
Mapa Esquemático
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Mapa Conceitual

Animação interativa com o SCRATCH

https://docs.google.com/file/d/0B2-RHc3o17_YdWk0SUZKRmZEa0U/edit?usp=sharing
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Plano de Aula
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – IFES
CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – CEAD
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

Projeto transdisciplinar sobre meio ambiente

Alunos: Graziani Mondoni Silva e Lucimar Barbosa Pereira.
Série: Todas do ensino médio.
Tempo estimado: 4 aula de 55 minutos

TEMA: Consumo consciente

OBJETIVO GERAL: Construir a consciência ecológica através de histórias em
quadrinhos, abordando o consumo consciente de mercadorias que fazem parte do
cotidiano das famílias dos alunos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
● Associar o consumo de mercadorias à degradação do meio ambiente;
● Reconhecer a necessidade da preservação ambiental;
● Formular meio de consumo consciente a fim de preservar a natureza.

CONTEÚDO:
● História do consumismo humano;
● Impactos à natureza causado pelo homem;
● O senso do consumo consciente e a preservação da natureza.

RECURSOS DIDÁTICOS:
● Laboratório de informática;
● Software SCRATCH;
● Software do IGUINHO ( Histórias em quadrinhos);
● Mapa conceitual sobre Meio Ambiente.
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PRÉ-REQUISITO: Os alunos devem ter noção de computação básica, como
operação de mouse e teclados, inserção de som e imagem em software, além de
conhecimento de busca pela internet. Em relação ao manuseio do software
utilização como apoio de aprendizagem, os recursos básicos serão ensinados no
laboratório de informática da escola.

METODOLOGIA:
● 1ª aula: será apresentado o programa aos alunos, onde os mesmos irão

operar os recursos básicos através de exercícios de aprendizagem;
● 2ª aula: os alunos irão iniciar a construção das histórias no meio digital, as

mesmas já devem estar rascunhadas em papel;
● 3ª aula: o professor irá avaliar as histórias criadas até então, a fim de orientar

possíveis intervenções;
● 4ª aula: os alunos finalizarão as histórias para posterior impressão das

mesmas.

EXEMPLO DE USO: Elaboração de uma história em quadrinho, demonstrando
como se dá a degradação ambiental causada pelo consumismo moderno, propondo
um novo paradigma de consumo, ou seja, um consumo consciente.

BIBLIOGRAFIA:

DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental: princípios e práticas. 9. ed. São Paulo
Gaia, 2004.
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Tirinha

Politica dos R´s

http://Pixton.com/hq:4pxmew53

