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Introdução

Os computadores e a internet influenciaram e 
continuam influenciam o modo de vida das pessoas  em 
diversos ramos do conhecimento. Uma descoberta 
científica ou um fato jornalístico pode percorrer o 
mundo em poucos instantes, e quando realmente temos 
consciência disso é que percebemos o quanto o mundo 
se tornou “pequeno” após o desenvolvimento da 
internet. 

Com os computadores ficou bem mais fácil digitar 
um texto, fazer planilhas de custos, criar apresentações 
de slides, trabalhar com simulações de fenômenos e de 
nos conectarmos a outros computadores através da 
internet criando uma rede de informações sem escala.

 O crescimento do uso dos computadores e da 
internet favoreceu o desenvolvimento de ferramentas 
educacionais que uniram a potencialidade dos 
computadores  ao compartilhamento de informações da 
internet. Essas ferramentas educacionais são 
conhecidas como Objetos de Aprendizagem.

Por ser um conceito recente ainda não há um 
consenso sobre a definição de Objetos de 
Aprendizagem.

Segundo Wiley [1], os Objetos de Aprendizagem 
(OA) podem ser compreendidos como qualquer 
entidade, digital ou não-digital, que podem ser usados, 
reusados ou referenciados durante o suporte 
tecnológico para aprendizagem. 

Outra definição é encontrada em Bettio e Martins 
[2]:

 “Objetos de Aprendizagem são entidades 
digitais que procuram promover a perfeita 
divulgação e organização da informação na 
Internet” e desta forma, os Objetos de 
Aprendizagem “vêm se tornando um modelo 
padronizado de armazenamento e distribuição de 
informação em sistemas de ensino a distância 
veiculados na Internet”.

Uma definição que abrange o conceito de repositório 
e reusabilidade e dada por Nunes:

...materiais digitais (imagens, documentos, 
simulações, vídeos, recursos multimídia etc.) que 
apóiam o processo de ensino e aprendizagem e têm um 
objetivo educacional bem definido. Esses objetos 

geralmente são armazenados em um repositório, uma 
página da Internet, por exemplo, permitindo que 
qualquer professor ou designer instrucional busque 
informações e simulações prontas para inserir em sua 
aula, quando criar um novo curso[3].

Independente das definições podemos observar que 
o conceito principal de objeto de aprendizagem é 
quebrar o conteúdo educacional em pequenos pedaços 
que podem ser reutilizados em vários ambientes de 
aprendizagem [4]

Isso ajuda a clarificar a idéia básica de que os 
objetos sejam como blocos com os quais será 
construído o contexto de aprendizagem. O projeto e 
criação destes objetos é realizado usando-se linguagens 
e ferramentas de autoria que permitem maior 
produtividade, uma vez que a construção dos mesmos 
demanda elevada quantidade de tempo e recursos, 
especialmente quando envolvem multimídia. [5]

Segundo Longmire [6] os Objetos de Aprendizagem 
possuem características que buscam resolver problemas 
associados ao armazenamento e distribuição de 
informações por meios digitais. As características 
apontadas por Longmire são as seguintes:
Flexibilidade, Facilidade para Atualização, 
Customização, Interoperabilidade, Aumento do valor 
de um Conhecimento, Indexação e Procura

Portanto, o objetivo desse trabalho é fazer um 
levantamento dos OAs disponíveis no repositório 
nacional de Objetos de Aprendizagem, RIVED, 
relacionados diretamente com conteúdos estudados na 
disciplina de física do ensino médio.

Aspectos pedagógicos dos OAs 

Observando o aspecto pedagógico podemos perceber 
que um OA deve ter por objetivo facilitar o 
aprendizado criando ambientes instigadores e 
desafiadores para os aprendizes. Criar ambientes com 
essas características não é simplesmente fazer a 
convergência de várias mídias como som, imagem e 
texto, se assim fosse os OAs poderiam ser 
simplesmente como livros animados, numa espécie de 
digitalização do livro texto já tão conhecido pelos 
professores. Esta simplificação pode levar a criação de 
objetos que não alcançam os objetivos para o qual foi 



desenvolvido mesmo possuindo um apelo visual 
interessante ou uma série de imagens e sons que estão 
mais relacionados a entretenimento do que com o 
aprendizado.

Um fator importante que deve ser levado em conta é 
a estratégia instrucional que está sendo utilizada nesse 
objeto. Perguntas como: Para que faixa etária e 
escolaridade esta sendo desenvolvido meu objeto? 
Quais dificuldades eles encontram nessa fase? Quais as 
soluções que podem ser encontradas para amenizar tais 
dificuldades? E, baseada em que teoria de 
ensino/aprendizagem está fundamentada meu objeto? 
Como tornar o conteúdo que queremos trabalhar mais
atrativo ao aluno?

Ao responder questões desse tipo é possível planejar 
um objeto que não seja apenas uma convergência de 
mídias, mas onde o uso dessas mídias seja feita de 
forma coerente e racional evitando que o conteúdo 
fique em segundo plano ou que o excesso de 
informações crie um esforço cognitivo indesejável.

Quanto sua utilização pedagógica, diversos autores 
identificam diferentes aspectos do uso de OAs como 
material instrucional, descrevendo suas vantagens no
processo de ensino-aprendizagem. A tabela abaixo 
ilustra esses aspectos:

Outro aspecto importante a ser considerado é a 
avaliação dos OAs. Em Tavares [7]  traz uma proposta 
de avaliação no qual foi realizado um pré-teste e um 
pós-teste sobre as concepções de força dos alunos. A 
intervenção foi realizada utilizando-se OA sobre 
forças. A contextualização se dava através de uma 
menina empurrando um aquário, representando forças 
em um plano horizontal. Um segundo OA tratava de 
um tobogã onde crianças escorregavam de uma altura 
determinada pelo usuário. Analisando o pós-teste foi 
possível concluir um aumento significativo nos escores 
dos alunos que utilizaram os OAs.

Animações interativas utilizadas em OAs são um 
poderoso aliado na exposição de fenômenos que 
variam com o tempo. Por maior que seja a capacidade 
de explanação de determinado mestre, ele esbarrará 
sempre nas dificuldades de utilizar recursos estáticos
para  expor fenômenos físicos dinâmicos. É quase 
impossível, usando apenas giz e quadro negro, 
representar a dinâmica de um evento em uma seqüência 
de instantâneos como nos desenhos de uma animação. 
Apenas um artista gráfico com grande habilidade 
conseguiria fazer esta concatenação de desenhos, em 
tempo útil de uma aula normal[8]. Na figura 1 
podemos ver alguns exemplos de OAs.

Como já vimos não é regra que o OA possua 
animação interativa, muitos OAs distribuídos na 
internet são constituídos por imagens, textos ou 
também animações sem interatividade como um vídeo 
ou animações GIF1. No entanto as potencialidades 
envolvidas no uso de animações interativas fazem com 
que mais e mais se opte por esses recursos nos objetos. 

O RIVED

                                                
1 Graphic Interchange Format - É uma animação criada 
através da combinação de várias imagens em um só 
arquivo.

A Rede Interativa Virtual de Educação (RIVED2), 
um repositório para OAs desenvolvidos em português,
que possui diversos objetos de várias áreas do 
conhecimento estando disponível gratuitamente. O 
usuário poderá utilizar o OA através do portal do 
próprio RIVED ou fazer o seu download possibilitando 
a utilização dos OAs em computadores sem acesso a 
internet. 

Os OAs disponibilizados pelo RIVED possuem a 
interatividade como característica marcante, onde há a
possibilidade de interação do aluno com o conteúdo de 
modo a proporcionar a construção do conhecimento de 
forma dinâmica e lúdica, sem deixar de lado o rigor 
científico.

No portal do RIVED, além do conteúdo curricular 
que os OAs se destinam a trabalhar, também existem
guias para o professor, contendo sugestões para a 
utilização dos objetos. O guia do professor é uma 
proposta criada pelo RIVED para facilitar a utilização 
em sala de aula dos objetos por parte dos professores. 
Esse documento retrata as dificuldades e necessidades 
que possam vir a surgir momento de usar o objeto, 
além de ser tão importante quanto o próprio objeto 
[9].O guia contem também sugestões de leituras 
complementares que poderão ser úteis para um maior 
aprofundamento do assunto, além disso, possui 
sugestões de avaliação da aprendizagem, pré-requisitos 
para se trabalhar com o OA, tempo de utilização, dicas 
e algumas observações mais particulares do conteúdo 
trabalhado. 

Metodologia

Para alcançar nosso objetivo primeiramente 
acessamos o repositório do RIVED em busca dos OAs 
disponíveis. Em seguida foi realizada uma triagem 
separando os que se intitulavam direcionados para o 
ensino de conteúdos de física.

Após essa fase de triagem, separamos os OAs de 
acordo com os conteúdos e com as séries para as quais 
se destinam.

Mostraremos os resultados encontrados no próximo 
tópico.

Resultados e discussões

Foram catalogados trinta OAs relativos a conteúdos 
de Física. Desses trinta objetos dezesseis são 
destinados a 1° série, nove destinados a 2° série e 
apenas cinco destinados a 3° série, como mostra a 
tabela 1. 

Foi observado que dos 30 OAs analisados, 20 (60%) 
estavam relacionados a temas ligados a mecânica e 
movimento. Apenas um se direcionava apenas à física 
moderna, enquanto que outro associava física moderna 
e eletricidade. Também observamos apenas 2 OAs 
sobre óptica e 4 versavam sobre o temas associados e 

                                                
2 http://rived.mec.gov.br/



física elétrica. Não foram encontrados OAs associados 
a temas como termodinâmica. 

Percebemos então que os OAs disponíveis no 
RIVED ainda não são suficientes para cobrir todo 
conteúdo de física do ensino médio. Pretendemos 
assim, contribuir com essa análise para o 
preenchimentos de lacunas. Entretanto isso não 
desqualifica o repositório, pois os OAs disponíveis se 
mostram ótimas ferramentas para auxiliar o professor 
no ensino de física.
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Tabela 1
Nome do Objeto de Aprendizagem Série (Ensino Médio) Assuntos
Medidas e Ordens de Grandeza 1ªsérie Escalas, Geometria Plana, Medidas, Ordens de grandeza, 

Trigonometria
Vôlei 1ªsérie Força, Mecânica, Movimento, Vetores
Um salto radical 1ªsérie Energia, Mecânica, Movimento, Trabalho
Queimando as gordurinhas 1ªsérie Energia, Química dos alimentos, Química Orgânica, Tabelas, 

Trabalho
Resistência x Segurança 1ªsérie Força, Mecânica, Movimento
Conservação da Quantidade de 

Movimento I
1ªsérie Mecânica, Movimento

Viagem nas Dimensões 1ªsérie Escalas, Medidas, Ordens de grandeza,
Faz-se mudanças 1ªsérie Força, Mecânica, Movimento, Trabalho, Vetores

Ondas 1ªsérie Mecânica, Ondulatória
Energia - Uma propriedade dos sistemas 1ªsérie Energia, Mecânica
Forças em ação 1ªsérie Equilíbrio Estático, Força
Forças no plano inclinado 1ªsérie Equilíbrio Estático, Força
Conservação do Movimento angular 1ªsérie Movimento
P.O.N.T.O.S - Equilíbrio de Partículas 1ªsérie Equilíbrio Estático, Vetores
Rastro do Movimento 1ªsérie Movimento, Velocidade
Bola no telhado do vizinho 1ªsérie Inclinação, Rotação, Translação
Os raios misteriosos 2ªsérie Eletricidade, Física Moderna
Ondas Eletromagnéticas 2ªsérie Movimento, Ondulatória
Aprendendo as leis de Newton com os 

carrinhos de rolimã
2ªsérie Leis de Newton, Mecânica

Hidrostática 2ªsérie Hidrostática, Leis de Newton
Entendendo Espelhos de Gauss 2ªsérie Óptica
Cor Luz 2ªsérie Cores e luz
Batimento Sonoro 2ªsérie Ondulatória
Experimentando a Hidrostática 2ªsérie Hidrostática
Acoplamento do ônibus espacial 2ªsérie Leis de Newton

Equilíbrium 3ªsérie Equilíbrio Estático, Vetores
Efeito Fotoelétrico 3ªsérie Eletricidade, Eletromagnestimo
A Experiência de Millikan 3ªsérie Eletricidade, Eletromagnestimo, Energia
Pato Quântico 3ªsérie Energia, Física Moderna
Experimentando Resistência Elétrica 3ªsérie Física Moderna, eletricidade

Figura 1: Alguns Objetos de Aprendizagem disponibilizados pelo RIVED.


