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1. Introdução 

As tecnologias digitais estão  cada vez mais presentes nas escolas brasileiras. O 

Uso dessas tecnologias iniciou-se na década de 50 com as primeiras experiências no uso 

de vídeo educativo e no trabalho de Skinner com as máquinas de ensinar. O crescimento 

continuou na década seguinte com o desenvolvimento dos primeiros programas de 

instrução assistida pelo computador (VALENTE, 1998). O paradigma vigente até então 

era de controlar o ensino, a partir da máquina. O surgimento da linguagem LOGO 

provocou uma mudança para um novo paradigma, a de que o aluno deveria controlar a 

máquina e conseqüentemente a sua aprendizagem. Os avanços tecnológicos recentes 

como  microcomputadores com boa capacidade de processamento, interfaces gráficas, 

software educativos e a Internet deram condições para uma entrada definitiva dos 

computadores e da tecnologia na escola.  

Atualmente, não se questiona mais sobre utilização de tecnologia na escola, mas 

sim, sobre quais as tecnologias mais apropriadas e como as mesmas devem ser 

utilizadas. Boa parte do uso das tecnologias na escola ainda tem se restringido a usos 

pouco interativos com programas em que o aluno somente acompanha um conteúdo e 

posteriormente realiza testes e exercícios. Outros usos têm sido primordialmente no 

aspecto técnico como planilhas eletrônicas ou pesquisa na Internet.  Professores tem 

acessado a Internet e outras tecnologias digitais para enriquecer e apoiar suas aulas, mas 

nem sempre utilizam o real potencial que a tecnologia podem oferecer. Dentre as 

razões, pode-se citar o grande número de software proprietários e disponíveis apenas em 

pacotes educacionais inteiros, boa parte do qual pode ser desnecessário ou irrelevante; 

Outra razão é que muitos softwares são complexos de serem utilizados, 

requerendo um conhecimento técnico muito especializado dos professores (caso das 

planilhas eletrônicas). Professores levam, em geral, um tempo considerável para 

aprender a usar alguns dos softwares como ou de software educativos como o LOGO ou 

o CABRI (CONFREY, 1991). 

O presente trabalho discute uma alternativa recente para essas dificuldades: os 

objetos de aprendizagem. O trabalho irá abordar a definição de objetos de aprendizagem 



e sua aplicação no ensino da matemática, trazendo exemplos e resultados de pesquisas 

sobre a sua utilização. 

2. Objetos de aprendizagem 

Objetos de aprendizagem, doravante denominados de OA, é um termo surgido 

no inicio do século XXI para indicar recursos digitais (vídeo, animação, simulação etc) 

os quais permitem que professores e alunos explorem conceitos específicos em 

matemática, ciências, linguagem etc. A idéia de objetos e de reutilização originou-se da 

programação orientada a objetos (Wiley, 2000). Embora não haja ainda um consenso 

sobre sua definição, vários autores concordam que objetos de aprendizagem devam: (1)  

ser digitais, isto é, possam ser acessados através do computador, preferencialmente pela 

Internet; (2) ser pequenos, ou seja, possam ser aprendidos e utilizados no tempo de uma 

ou duas aulas e (3) focalizar em um objetivo de aprendizagem único, isto é, cada objeto 

deve ajudar os aprendizes a alcançar o objetivo especificado.  Uma coleção de objetos 

pode ser reunida para representar um curso ou um corpo de conhecimentos. 

A criação de objetos de aprendizagem voltada para o ensino tem crescido 

Bastante. No Brasil, existe a Rede Interativa Virtual de Educación (RIVED)1, um 

programa da Secretaria de Educação a Distância - SEED, que tem por objetivo a 

produção de conteúdos pedagógicos digitais, na forma de objetos de aprendizagem 

(NASCIMENTO, 2005)2. O projeto desenvolve módulos educativos apoiados em OA 

para serem integrados no currículo do ensino médio, de modo a ampliar as ferramentas 

de ensino-aprendizagem disponíveis para professores e alunos. Em geral, os OA 

abrangem conteúdos que podem se beneficiar das potencialidades tecnológicas 

disponíveis, como por exemplo, noções de transformações isométricas, semelhança e 

diferença (Felipe e Faria 2003). O RIVED já conta em seu repositório com mais de 120 

objetos disponíveis para acesso. 

Nos últimos anos, vários autores têm conduzido investigações sobre a utilização 

dos OA para a compreensão de conceitos matemáticos [ROSCHELLE et al 1999, 

CASTRO-FILHO et al 2005]. Na próxima seção, discutiremos a utilização de OA no 

ensino de matemática, suas vantagens e limitações em relação a materiais não digitais 

(manipulativos ou materiais concretos), partir de exemplos de OA e de pesquisas 

realizadas. 

                                                 
1 http://rived.proinfo.mec.gov.br/ 
2 Originalmente RIVED significava Rede Internacional Virtual de Educação (Nascimento, 2005). 



3. OA e o ensino de matemática 

Diversas pesquisas têm mostrado a contribuição de softwares educativos como o 

Cabri, LOGO, Function Probe, dentre outros, para a compreensão de conceitos 

matemáticos (Carraher, 1992, Castro-Filho, 2000). Os computadores podem ser usados 

nas aulas com 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, 1998). 

Alguns estudos têm investigado a aprendizagem de conceitos matemáticos com 

o auxílio de ferramentas interativas (Carraher, 1992, Castro-Filho et al., 2005). Tais 

pesquisas apontam que o uso de softwares educativos permite a ligação entre múltiplas 

representações de um conceito, ampliando o repertório de compreensão dos alunos 

(Gomes et al., 2003). Nos últimos anos, o Grupo de Pesquisa e Produção em Ambientes 

Interativos e Objetos de Aprendizagem (PROATIVA) tem desenvolvido objetos de 

aprendizagem e realizado pesquisas sobre sua utilização na escola e a compreensão de 

conceitos matemáticos. 

Um desses OA denomina-se Balança Interativa3 (figura 1). No OA, desenhos de 

pesos com letras representam pesos desconhecidos, enquanto desenhos de pesos com 

números representam pesos conhecidos, com valores de um até nove. 

                                                 
3 todos os AO comentados nesse trabalho podem ser encontrados nos sites do RIVED 
(rived.proinfo.mec.gov.br) e do PROATIVA (proativa.vdl.ufc.br). 



 

Figura 1 – tela inicial do Balança Interativa 

A atividade no OA consiste em descobrir os valores associados aleatoriamente 

às letras. O aluno deverá utilizar a balança para pesar os pesos conhecidos e 

desconhecidos, compará-los e chegar a conclusões sobre os valores dos pesos 

desconhecidos. A cada vez que os pesos são colocados em qualquer dos pratos, a 

balança indica se a soma dos pesos em cada lado da balança é igual ou diferente. 

Estabelecendo combinações de igualdade e desigualdade, o aluno pode encontrar o 

valor de pesos desconhecidos. 

O OA é dividido em dez níveis de dificuldade. No nível um, o aluno encontra 

pesos desconhecidos (letras de A até I) que variam de 1 a 10 e pesos conhecidos 

variando de 1 a 9. O objetivo maior deste nível é introduzir o aluno ao funcionamento 

do programa, familiarizando-o com as regras gerais do Balança Interativa e com os 

locais onde colocar informações e receber feedback. No nível dois, os pesos 

desconhecidos passam a variar de 1 a 20, enquanto os pesos conhecidos continuam a 

variar de 1 a 9. Neste nível, o aluno não poderá encontrar os pesos desconhecidos sem 

fazer associações entre pesos conhecidos, principalmente quando eles são maiores do 

que 9. O objetivo é levar o aluno a perceber que mais de um peso pode ser colocado no 

prato da balança. Nos níveis três, quatro e cinco, o aluno possui respectivamente 7, 5 e 3 

pesos conhecidos. Os pesos desconhecidos nesses níveis continuam variando de 1 a 10. 

O objetivo é levar o aluno a utilizar pesos em diferentes pratos da balança para 

encontrar os pesos desconhecidos. Do nível seis ao nível dez a balança de dois pratos 

desaparece ficando apenas a equação algébrica que representa a movimentação dos 



pesos. Os níveis seis, sete, oito, nove e dez representam respectivamente os níveis um, 

dois, três, quatro e cinco, mas sem a presença da balança de dois pratos.   

Em nenhum nível do programa os valores das incógnitas podem ser 

determinados por aproximação, pois a balança apresenta apenas três estados: equilíbrio 

no centro, equilíbrio para a direita e equilíbrio para a esquerda. 

Diversos estudos têm sido realizados sobre o uso desse OA por professores e 

alunos. Leite (2006) e Leite e Castro-Filho (2006), investigaram a mediação do 

professor durante a utilização do OA com alunos do 8º ano4 de uma escola pública de 

fortaleza, CE. Os pesquisadores registraram as trocas conversacionais entre o professor 

e 4 duplas de alunos na resolução de situações-problema apresentadas no software. Os 

diálogos foram classificados nas seguintes categorias: 

Diálogos diretamente relacionados com o conteúdo – diálogos em que o 

professor e o aluno discutiam aspectos ligados à resolução de equações e inequações, 

relação entre a representação concreta (balança) e a algébrica. 

Diálogos indiretamente relacionados com o conteúdo – quando o professor pedia 

para os alunos explicitarem suas estratégias de resolução ou intervinha com pistas para 

auxiliar na resolução dos problemas. 

Diálogos sem relação com o conteúdo – quando a conversa não tinha nenhuma 

relação com o conteúdo algébrico, enfatizando apenas a operação do OA. 

O gráfico 1 mostra a freqüência dos diálogos encontrados. Verifica-se que há 

uma preponderância de diálogos diretamente relacionados ao conteúdo, seguido pelos 

diálogos pouco relacionados. A categoria diálogos não relacionados somente apareceu 

uma vez. 
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4 antiga 7ª série. 



Gráfico 1 – freqüência dos diálogos professor x alunos. 

Tais dados indicam que um OA pode propiciar situações em que a mediação do 

professor possa ser focada nos aspectos de conteúdo e não em aspectos técnicos como 

orientação para utilização do programa. Isso só foi possível no estudo por se ter um 

professor de matemática que conhecia o conteúdo e também havia se familiarizado com 

o OA. 

Um outro estudo verificou se havia diferença no seu uso em relação a materiais 

manipulativos como a balança de dois pratos (Freire, 2007, Freire e Castro-Filho, 2006 

e 2007). O estudo foi realizado com quatro alunos de 3º ano e quatro alunos de 5º Ano 

de uma escola pública da cidade de Fortaleza. Os alunos resolveram as situações-

problema propostas no Balança Interativa e situações semelhantes envolvendo uma 

balança de dois pratos (figura 2).  

 

Figura 2 – Balança de dois pratos 

Comparando-se o uso do OA Balança interativa com a situação da balança de 

dois pratos, verificou-se que o número de estratégias utilizadas durante a resolução do 

OA foi maior do que na utilização da balança concreta. Também se observou que todas 

as estratégias utilizadas na balança concreta envolviam uma estimativa, o que não foi 

observado nas estratégias encontradas no uso do OA. Isso acontece porque na balança 

de dois pratos o aluno pode estimar o peso com a mão enquanto no computador, tal 

estimativa não é possível. Dessa forma, o raciocínio utilizado no OA está mais próximo 

do algébrico, ao passo que estimar valores está mais próximo de um raciocínio 

aritmético. 

Nem todo OA irá trazer vantagens em relação a outros materiais. Muitos OA são 

apenas programas de exercício e prática, no qual os alunos irão apenas treinar respostas 

a conteúdos previamente estudados. Tais formas de utilização do computador trazem 

poucos ganhos em relação a práticas tradicionais. 



Também deve se conhecer as limitações de cada OA e verificar se outros OA  

possibilitam superá-las. O OA Balança Interativa, por exemplo, não permite trabalhar 

com valores negativos. Para superar essa limitação, foi desenvolvido um outro OA 

denominado Cartas Interativas. O OA Cartas Interativas possui nove cartas 

desconhecidas (letras que vão do A ao I) e cartas conhecidas, cuja quantidade varia 

dependendo do nível de dificuldade. O objetivo é descobrir as cartas desconhecidas, 

através do estabelecimento de relações de igualdade e desigualdade entre as cartas do 

jogo (conhecidas e desconhecidas), com o menor número de movimentos possíveis. O 

OA possui um tabuleiro com duas áreas onde as cartas conhecidas e desconhecidas 

podem ser colocadas (Figura 3). Em cada lado da área de comparação podem ser 

colocadas no máximo 4 cartas.  

 

Figura 3 – Nível 1 do OA Cartas Interativas 

Entre as áreas do tabuleiro aparece um símbolo com o resultado das relações 

existentes entre as cartas. O OA apresenta três resultados possíveis: maior (>), menor 

(<) ou igual (=) e possui cinco níveis nos quais o número de valores conhecidos diminui 

gradativamente. No nível um, todas as cartas conhecidas estão disponíveis para serem 

usadas na comparação. No nível dois, apenas nove cartas conhecidas estarão disponíveis 

para o jogador. As cartas terão sempre a seqüência de valores positivos e negativos 

alternados (ex: +1, -2, +3, -4 etc ou -1, +2, -3, +4 etc). No nível três, também haverá 

nove cartas conhecidas sorteadas aleatoriamente, mas se uma carta representando um 

valor estiver disponível, a carta com o seu valor oposto não estará. Por exemplo, o OA 



mostra + 1 ou -1. Nos níveis quatro e cinco, estarão disponíveis, respectivamente, oito e 

seis cartas conhecidas, sorteadas aleatoriamente. 

A cada nível haverá nove cartas desconhecidas a serem descobertas. O valor de 

cada carta desconhecida varia de -9 a +9, incluindo o zero (0). Os seus valores são 

escolhidos aleatoriamente a cada início de nível e não existem duas cartas 

desconhecidas com o mesmo valor. 

Castro-Filho et al (2005) investigaram as estratégias formuladas por alunos do 

7º, 8º e 9º ano5 de uma escola pública da cidade de Fortaleza. durante a utilização do 

OA. Os resultados obtidos indicam que os alunos desenvolveram características 

próprias do pensamento algébrico como: Interpretação dos dados de um problema, 

procedimentos de montagem e resolução de equações e inequações e uso de símbolos 

para representar números desconhecidos. O uso do OA também permitiu a discussão 

sobre reta numérica e números negativos e positivos. 

Outra vantagem dos OA Balança Interativa e Cartas Interativas em relação a 

materiais tradicionais é a possibilidade de conexões entre diferentes formas de 

representação de conceitos, seja representações mais intuitivas (como a ação física ou a 

linguagem verbal) ou outras mais abstratas como as equações matemáticas. O 

estabelecimento de conexões entre múltiplas formas de representações tem sido 

apontado como fator de auxílio no desenvolvimento de conceitos matemáticos 

(Confrey, 1994, Gomes et al., 2003). 

Um outro aspecto é a possibilidade de registrar o trabalho desenvolvido pelos 

alunos. No caso dos OA Cartas Interativas e Balança Interativa, os alunos têm uma 

janela de histórico, que os permitem acompanhar passo a passo, todos os movimentos 

realizados. O professor pode posteriormente utilizar esses dados tanto para a avaliação 

dos alunos quanto para discussão das estratégias utilizadas. 

Um OA também deve ser flexível, permitindo sua utilização para explorar 

diversos conteúdos ou diferentes aspectos de um conteúdo. O OA Gangorra Interativa, 

por exemplo, foi projetado para trabalhar com grandezas diretamente e inversamente 

proporcionais, equações e inequações em matemática. O OA possibilita ainda explorar a 

noção de torque ou o momento de uma força em Física.  

                                                 
5 Antigos 6ª, 7ª e 8ª série. 



O Gangorra Interativa simula uma gangorra e tem como objetivo que o aluno 

equilibre uma gangorra colocando pesos em cada um dos seus lados. Em cada lado da 

gangorra temos cinco ganchos para colocar pesos (Figura 4). 

 
Figura 4: Gangorra Interativa – Nível 1 

O Gangorra Interativa possui cinco níveis de dificuldade. No primeiro nível, o 

computador coloca, em um dos lados da gangorra, um peso. O aluno deve equilibrar a 

gangorra, colocando um ou mais pesos do outro lado. Os pesos possuem os seguintes 

valores: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. No nível dois e nos demais, o peso 

colocado pelo computador num dos lados da gangorra vai variando aleatoriamente para 

que o jogo não fique previsível. A partir do nível três o número de pesos disponíveis vai 

diminuindo para aumentar o desafio e forçar o aluno a desenvolver novas estratégias 

que superem a mera tentativa e erro. Os níveis quatro e cinco apresentam ainda uma 

novidade: Dois pesos desconhecidos são colocados pelo computador em um dos lados 

da gangorra ao invés de apenas um, como ocorre nos níveis anteriores. Esses níveis não 

são lineares e os alunos podem mudar de nível a qualquer momento que desejarem. 

Através do equilíbrio da gangorra, espera-se que o aluno possa comparar e estabelecer 

relações entre os dois lados da gangorra, criando um sentido nas atividades de grandeza 

inversamente proporcional e resolução de equações. 

Oliveira et. al. (2006) entrevistaram sete alunos do 7º, 8ºe 9º anos do Ensino 

Fundamental durante a utilização do OA. As estratégias identificadas foram catalogadas 

e classificadas de acordo com a ordem em que elas apareceram durante as entrevistas. 

Produto peso X distância: quando o aluno faz um produto entre o peso escolhido 

pela máquina e sua posição na gangorra. Por exemplo, O OA apresenta o peso 40 no 

terceiro gancho, o aluno então escolhe o peso 60 e o coloca no segundo gancho. Ao ser 

questionado o porquê, o aluno explica que fez o produto 40 x 3 = 120 e em seguida 

procurou uma relação peso x distância que desse o mesmo resultado. 



Somatório do produto peso x distância: Um refinamento da estratégia anterior, 

que é utilizada quando mais de um peso é colocado em um dos lados da balança (níveis 

4 e 5). Nesse caso, o aluno faz o somatório dos produtos peso x distância em um lado da 

gangorra e relaciona esse resultado com o somatório obtido no outro lado com um ou 

mais pesos. 

Elaboração de equações informais: esta ocorre quando os alunos começam a 

esboçar no papel algumas equações ou mesmo desenhos que os ajudem a utilizar o 

pensamento proporcional ou algébrico. 

Essas estratégias apareceram isoladamente ou combinadas. Sua identificação 

demonstrou que os alunos estavam desenvolvendo o raciocínio proporcional e algébrico 

ao invés de resolverem o OA apenas por tentativa e erro. Outra possibilidade do 

Gangorra Interativa é o registro do número de movimentos que o aluno realiza durante a 

atividade. Essa contagem pode estimular o aluno a desenvolver estratégias para resolver 

os problemas com um menor número de movimentos. Supõe-se que quanto menor o 

número de movimentos, maior será o número de estratégias utilizadas pelo aluno para 

resolver as situações propostas pelo OA. Esse dado foi verificado em estudos anteriores 

com os OA Balança Interativa (CASTRO-FILHO et al., 2003) e Cartas Interativas 

(CASTRO-FILHO et al., 2005), os quais também dispõe desses recursos. 

Um outro aspecto a ser considerado em objetos de aprendizagem é a 

possibilidade de conexões tanto com o conhecimento matemático como com situações 

do mundo real. Um bom exemplo dessas conexões encontra-se no OA Arquitetura de 

Escadas ou simplesmente Escadas. Esse objeto aborda os conceitos matemáticos de 

semelhança de triângulos, proporcionalidade e teorema de Tales. O OA tem o intuito de 

contextualizar o ensino de matemática de maneira a permitir que o aluno crie um elo 

entre a geometria da escola e a geometria do seu cotidiano. 

O Escadas é composto por um conjunto de interfaces que permitem a 

manipulação dos conceitos pelos alunos. Na interface principal do objeto (figura 5), 

apresenta-se para o usuário um boneco-operário construindo uma escada. A escada 

construída pelo boneco é constituída de três degraus: Falando em Matemática, Sobre 

Escadas e Construção de Escadas, os quais podem ser explorados de maneira não-

linear. Cada degrau permite explorar conteúdos relacionados a Geometria. Dessa forma, 

propõe-se uma analogia entre o processo de construção de uma escada e o processo de 

construção dos conhecimentos necessários para a compreensão dos conceitos de 

semelhança de triângulos, teorema de Tales e proporcionalidade. 



 

Figura 5. Interface Principal do Escadas 

No degrau Falando em Matemática, o usuário encontrará noções matemáticas, 

exemplos e curiosidades sobre semelhança de triângulos, teorema de Tales e 

proporcionalidade.  O propósito é tratar do conteúdo matemático abordado, de modo 

que o aluno possa entender a origem e finalidade do assunto em estudo. No degrau 

Sobre Escadas, o intuito é fazer com que o usuário possa entender as relações existentes 

para a construção de escadas, bem como algumas curiosidades sobre as mesmas, a fim 

de despertar o interesse sobre o assunto.  

No degrau Construção de Escadas (figura 6), o usuário poderá realizar a 

atividade principal do OA. Nele, o aluno dispõe de um conjunto de ferramentas para 

definir a altura e a largura da escada e, através de uma caixa de entrada denominada 

Dimensões do Degrau, o usuário poderá determinar valores para a altura e largura de 

cada degrau, que deve compor a escada a ser construída. 

 

Figura 6. Interface do degrau Construção de Escadas 

Essa atividade procura fazer com que o usuário possa refletir sobre as relações 

existentes ao construir os degraus da escada, bem como a criação de estratégias para  

construir degraus corretos. Após a construção correta da escada, é possível notar que os 

degraus formam triângulos retângulos, permitindo assim trabalhar o conteúdo 

matemático em questão. 



Ao utilizar o OA Escadas, o professor deve estimular os alunos a refletir sobre o 

que estão fazendo, através de questionamentos tais como: A escada está completa? 

Quantos degraus foi possível construir? O que caracteriza os degraus bem formados e os 

mal formados? Ao fazer tais questionamentos, o professor estará levando os alunos a 

explorarem intuitivamente os conceitos matemáticos subjacentes às tarefas. Com base 

nos resultados alcançados nas discussões com os alunos, o professor poderá trabalhar as 

verificações experimentais e aplicações dos casos de semelhança de triângulos, 

proporcionalidade e teorema de Tales. 

O OA Escadas busca inserir os alunos em uma situação do mundo real, na qual é 

possível a exploração de conceitos formais de Matemática pelo professor. O OA fornece 

ao professor um grande número de estratégias de como introduzir os conceitos de 

semelhança de triângulos, teorema de Tales e proporcionalidade, em sua sala de aula. 

Uma das vantagens do OA em relação a esses métodos tradicionais é a possibilidade de 

explorar de forma dinâmica as relações de semelhança de triângulos ao manipular os 

valores dos degraus. Outra vantagem é a possibilidade de utilizar inúmeras tentativas 

para construir hipóteses ou estratégias sobre quais conjuntos de valores podem resultar 

em triângulos semelhantes. 

Os objetos de aprendizagem devem ser usados para facilitar o uso da tecnologia 

por professores e alunos. Entretanto, a facilidade deve se restringir aos aspectos técnicos 

de manipulação do OA e não a perda de complexidade do conteúdo. Um bom OA deve 

criar situações interessantes para os alunos, mas que permitam uma reflexão sobre 

conceitos fundamentais em matemática. Para atingir tal finalidade, um OA deve estar 

fundamentado em elementos teóricos da Educação Matemática. Tal fundamentação foi 

utilizada nos OA discutidos anteriormente. A seguir, tecemos algumas considerações 

sobre a utilização de objetos de aprendizagem. 

4. Considerações finais 

Ao se desenvolver ou selecionar objetos de aprendizagem, deve-se considerar 

diversos aspectos. Um dos aspectos mais importantes é o planejamento da aula com o 

OA. Não é suficiente colocar os alunos para usar o OA, sem acompanhamento do 

professor. Alem disso, o professor deve ter explorado o OA anteriormente para adequar 

o seu uso com outras discussões realizadas em sala de aula. O conhecimento prévio do 

OA permite que o professor antecipe questões ou dificuldades dos alunos com o 

conteúdo durante a utilização do OA que os alunos poderão fazer.  



É também essencial que o OA seja usado com a presença do professor 

especialista do conteúdo e não apenas com um professor ou estagiário do laboratório de 

informática. Tal profissional, nem sempre tem a formação no conteúdo matemático 

abordado no OA. Cada um dos OA disponível no site do RIVED dispõe de um 

documento intitulado guia do professor, o qual orienta sobre o planejamento de aulas 

com a utilização do OA.  A leitura do guia pode orientar melhor nas atividades 

propostas e ajudar a escolha do OA mais adequado para um determinado conteúdo. 

Um OA deve também apresentar vantagens em relação ao uso de materiais 

manipulativos ou tradicionais (como lápis, papel, quadro etc.). Somente o uso da um 

OA não é garantia de que haverá uma aprendizagem por parte do aluno, se o mesmo não 

criar oportunidades para que os alunos reflitam sobre o conceito matemático subjacente. 

Alguns professores defendem que os OA motivam os alunos. Entretanto, os aspectos 

motivacionais de um OA não devem se restringir ao mero uso da tecnologia ou a 

presença de cores, sons ou jogos no OA. Tais elementos são importantes, mas o crucial 

é que o OA apresente uma situação-problema  que seja desafiadora para os alunos e os 

instiguem a desenvolver hipóteses para resolvê-la. Os OA apresentados nesse artigo não 

possuem grandes atrativos visuais e sonoros. No entanto, as situações propostas como 

descobrir valores desconhecidos ou construir uma escada permitem que os alunos se 

engajem de forma efetiva na atividade ligada ao pensamento matemático. 
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