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Este projeto de pesquisa procurou analisar a possibilidade pedagógica de um Objeto de 

aprendizagem (OA) financiado pelos Editais UFRGS EAD, produzido para o ensino de Artes Visuais.  O 

OA selecionado foi o  Laboratório de Cerâmica Artística a Distância (LACAD), disponível em 

                    . A intenção dessa pesquisa foi entender se o objetivo pedagógico do professor foi 

alcançado com a construção do OA e entender se o OA foi um facilitador para a aprendizagem dos 

alunos. Mais especificamente os objetivos foram: 1- Entender se uso do OA foi um facilitador da 

aprendizagem e se contribuiu com o objetivo peagógico do professor. 2- Identificar e compreender a 

percepção dos alunos de Artes Visuais em relação ao uso do OA em aula. 3- Mapear os dados a fim de 

conhecer os pontos positivos e negativos em relação ao uso desse OA. Para o professor o OA é um 

facilitador por ficar disponível na plataforma  MOODLE e na Internet. Segundo ele, o LACAD apresenta 

vários caminhos como uma teia, dependendo do interesse de cada um, é um OA híbrido, possibilitando a 

construção do conhecimento de forma  autônoma, a partir da imersão em um atelier de cerâmica pensado 

digitalmente. Quanto aos objetivos pedagógicos, se ele contribui com a aprendizagem do aluno não é 

possível mensurar, mas o LACAD continua sendo reconhecido e pesquisado, como provocador para  se 

conhecer as coisas. Quanto ao questionário enviado por e-mail para os alunos 11% das respostas foram de 

estudantes do curso presencial de Licenciatura e 36% do Bacharelado em Artes Visuais, 54% das 

respostas foram de alunos de Licenciatura em Artes Visuais a Distância. A faixa etária  foi de 35 e 50 

anos com 29%, 25% de 18 a 25 anos, 25% acima de 50 anos e 21% de 26 a 35 anos. O número de 

respondentes foi maior entre o sexo feminino com 82%. Nas perguntas referentes as características do OA 

as opções de respostas às perguntas foram: 1- Não, 2- Pouco, 3- Razoável, 4- Muito. Foram feitas no total 

17 perguntas e pelas respostas podemos perceber que o LACAD teve boa aceitação pelos estudantes, pois 

na maioria das  e po t   o item “M ito”  oi o m i  e  o hi o  Po ém n  pe   nt  “Re o  e   

exemp i i  çõe  e  n  o i  ” o item “R zoáve ” teve 48%  e  e po t  , emp t n o  om o item “M ito”  

N  pe   nt   e “O LACAD  o ne e  ee    k     nte   inte  ção A  no OA” o item “R zoáve ”  oi o 

m i  e  o hi o pe o     no   om 59% e “M ito”  om 33%  Po emo  pe  e e  q e e  e   oi    pe to   o 

OA não foram bem aceitos pelos alunos. Conforme entrevista com o professor construtor do Objeto de 

Aprendizagem, ele pretende fazer algumas modificações no LACAD. Essa pesquisa será relevante no 

sentido de contribuir com o aperfeiçoamento desse OA. 

 


