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RESUMO 

 

 

LORENZON, Ana Rita Müller. Framework Conceitual para Aplicação no 
Desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem: Infográficos Interativos. 2013. 
Dissertação (Mestrado) – Curso de Pós-Graduação em Design, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. 

 
 

Com a emergência da aprendizagem eletrônica são observadas novas possibilidades para a 

aplicação de infográficos interativos como uma forma de apoiar a transposição didática de 

conteúdos no ensino fundamental. O acesso progressivo às tecnologias de informação, 

comunicação e expressão contribuem para uma visão mais aprofundada sobre a dinâmica 

existente entre as tecnologias digitais, o Design Instrucional, o Design da Informação e 

Design de Interação na criação de objetos de aprendizagem. Refletir sobre as diferentes 

formas de transpor os conhecimentos e explorar o uso de infográficos interativos pode 

contribuir para o desenvolvimento de materiais didáticos dinâmicos que favoreçam a análise 

interpretativa dos conteúdos expostos, a tomada de decisão e o entendimento do mundo pela 

criança. Através da revisão bibliográfica e documental, e da análise de 27 (vinte e sete) 

objetos de aprendizagem selecionados no Banco Internacional de Objetos Educacionais, a 

pesquisa procura identificar os elementos essenciais de tais áreas, que venham a contribuir 

para a concepção e o desenvolvimento de objetos digitais, em relação aos aspectos gráfico-

visuais, interativos e motivacionais que estimulam a exploração dos conteúdos. Busca-se, 

através da criação de um framework conceitual, estruturar e relacionar os aspectos relevantes 

das áreas do Design Instrucional, do Design da Informação e do Design de Interação a fim de 

confluir tais conceitos de maneira sistemática, de forma a facilitar o planejamento de 

materiais instrucionais, a transposição didática e o diálogo entre os profissionais envolvidos 

nestes processos. Por intermédio dos trabalhos apresentados nessa pesquisa, observa-se o 

potencial do Design da Informação em criar maneiras interativas e eficazes de disponibilizar 

informações de modo a inspirar professores a explorar e relacionar dados de maneira simples 

e inteligente para informar e educar.  

 

Palavras-chave: Objetos de Aprendizagem. Infográficos Interativos. Tecnologias Digitais. 

Framework Conceitual. Educação. 

 



 

ABSTRACT 

 

 

LORENZON, Ana Rita Müller. A Conceptual Framework to Support the Design of 
Learning Objetcs: Interactive Infographics. 2013. Dissertation (Masters in Design) – Curso 
de Pós-Graduação em Design, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
2013. 
 

 

The advances in digital technology have changed the way people communicate and interact 

with information. The access to these technologies of information, communication and 

expression, contribute to a further insight into the dynamics between digital technologies, 

Instructional Design, Information Design and Interaction Design to support the design 

process of learning objects. In this sense, exploring different ways to implement the didatic 

transposition trhough interactive infographics, could contribute to the development of 

instrunctional materials and enhance children's interpretative analysis of the contents, the 

decision making and understanding of the world. With this aim, the research seeks to identify 

the essential elements of these fields, to assist the design and the development of digital 

learning objects with regards to the graphic elements, interactive and motivational aspects 

that can improve the exploration of the contents by the users. Through the literature review 

and the analysis of 27 (twenty seven) learning objects selected from the virtual repository 

Banco Internacional de Objetos Educacionais, the research seeks to identify the essential 

elements of such areas. Particularly, with regards to the graphics, interactive and 

motivational aspects that may which imporve the design process of learning objects and 

enhance the exploration of the instrunctional contents by the users. Furthermore, by 

providing a structure which integrates and relates the important elements of the areas of 

Instructional Design, Information Design and Interaction Design the study developed a 

Conceptual Framework to optimize and facilitate the planning of instructional materials, the 

didactic transposition and the dialogue between the professionals involved in these processes. 

As a result, Information Design can stimulate new forms of interaction and expression, and 

create interactive and effective ways to provide information in order to inspire teachers to 

explore and relate data in a simple and smart way to inform and educate. 

 

Keywords: Learning Objects. Interactive infographics. Digital Technologies. Conceptual 

Framework. Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo são apresentadas as seguintes partes da pesquisa: o contexto, a 

delimitação do tema, a proposição do problema, a hipótese, os objetivos geral e específicos e 

a justificativa do trabalho. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A visualização de dados existe como uma forma de expressão direta, através da qual  

busca-se compreender, descrever e tornar fenômenos complexos acessíveis à escala humana. 

Ao dar forma aos dados, informações complexas podem ser assimiladas e compartilhadas por 

indivíduos de maneira criativa e interativa (ANTONELLI, 201). Todos os infográficos são 

uma imposição sobre a matéria-prima, mas, por meio de empréstimos do mundo cultural, 

emocional e contemporâneo do espectador, inúmeras expressões e interpretações podem ser 

geradas (KLANTEN et al., 2008). Para Tufte (1990), em uma sociedade dinâmica e 

multidimensional, fica difícil representar uma realidade rica em experiências visuais de uma 

forma plana e simples. 

Nas últimas décadas, com os avanços na tecnologia digital, com a introdução do 

computador pessoal, da internet e da tecnologia wireless, experimentam-se mudanças 

importantes na maneira de comunicar e utilizar a informação (MOGGRIDGE, 2007). Em 

decorrência destes avanços tecnológicos, a capacidade de detectar e gerenciar dados faz que 

um número crescente de informação digital seja produzida diariamente. Tão importante 

quanto ter acesso a essas informações é o modo como elas são manipuladas, com a atribuição 

de formas e significados. Tais ações facilitam a sua assimilação e a análise aprofundada sobre 

o tema em questão (ANTONELLI, 2008).  

Assim como os adultos, as crianças têm cada vez mais acesso ao vasto universo digital 

e informacional que transcende a família, a comunidade local e até o seu país. As crianças 

aprendem, brincam e se relacionam virtualmente através de redes sociais usando 

computadores, iPads, smart phones (VEEN; VRAKKING, 2009). Para elas, que nasceram na 

era digital, explorar novas tecnologias estimula diferentes tipos de experiências sociais e 

possibilita novas formas de representar e interagir com gráficos informativos. Tais 

tecnologias, além de remodelar a compreensão do mundo real e virtual (LEMOS, 2009), 

estimulam as capacidades cognitivas como, por exemplo, a aquisição e o processamento do 

conhecimento (NORMAN, 1991). 
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Em relação à educação, este novo momento tecnológico e informacional traz novas 

possibilidades na construção do conhecimento, criando novos “[...] desafios para a atividade 

cognitiva, afetiva e social [...]” das crianças em salas de aula (KENSKI, 2010, p. 66). Nos 

últimos dez anos, o uso de tecnologias digitais vem aumentando em instituições educacionais 

brasileiras. O acesso a estas tecnologias de informação, comunicação e expressão estimula a 

investigação de novos contextos e aplicações para o design da informação em ambientes 

escolares. Para Kenski (1998, p. 60), as “[...] velozes transformações tecnológicas da 

atualidade impõem novos ritmos e dimensões à tarefa de ensinar e aprender”. A tecnologia 

digital está ditando não apenas o futuro das crianças, mas também um novo paradigma na 

maneira de educá-las. Criar, inventar e compartilhar ferramentas, arte, vídeos, textos, 

programas e simulações refletem o dinamismo do mundo contemporâneo, cada vez mais 

interligado virtualmente (PRENSKY, 2007).  

A importância do apoio visual na construção do conhecimento é observada ao longo 

dos tempos - desde as constatações de Arquimedes (250 a.C.) sobre a importância de imagens 

e objetos em seu processo de descobertas matemáticas (LORENZATO, 2012) às 

representações gráficas de Olivier Byrnes (1847). Em seu livro The Elements of Euclid (“Os 

Elementos de Euclides”, tradução nossa) (EYE, 2012), o autor utilizava diagramas e símbolos 

coloridos para representar os ângulos de um paralelograma, ilustrando o papel facilitador das 

representações visuais no processo de ensino-aprendizagem (Figura 1).  

 
Figura 1 – Diagramas e símbolos utilizados por Olivier Byrnes (1847) em seu livro The Elements of Euclid 

 
Fonte: EYE (2012) 
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A necessidade de transformar o conhecimento científico em um conteúdo fácil de ser 

transmitido e assimilado pelos alunos é um dos elementos fundamentais durante a preparação 

e concepção do material didático. Perrenoud (1993, p. 25) refere-se a estas transformações 

como o ato de “[...] fabricar artesanalmente os saberes tornando-os ensináveis, exercitáveis 

[...]”. 

Tal processo, descrito por Chavallard como transposição didática (PERRENOUD, 

1993), desenvolve-se, no contexto da pós-modernidade, com o auxílio dos recursos 

tecnológicos - uso de vídeos, gráficos, sons, textos, movimentos e dados, entre outros. Estes, 

por sua vez, também apoiam sobremaneira os processos de ensino-aprendizagem, visto que a 

informação apresentada através da combinação de tais mídias aumenta a capacidade de 

memorização, bem como o entendimento sobre o tópico em questão (DRANSCH, 2000). 

Exemplos destas “novas” formas de explorar o design da informação e as tecnologias 

digitais no processo de transposição didática são os objetos de aprendizagem (OA). De acordo 

com o IEEE1 The Learning Technology Standards Committee (LTSC), OA podem ser 

definidos como “[...] qualquer entidade digital ou não digital que pode ser usada, reusada ou 

referenciada durante o aprendizado com suporte tecnológico” (IEE LTSC, 2002). Para Wiley 

(2000), todo o recurso digital reutilizável que proporcionar uma experiência de ensino-

aprendizagem pode ser considerado um OA (WILEY, 2000). 

Os OA disponibilizados na Rede Internacional de Educação a Distância (RIVED), no 

Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE) e mais recentemente os projetos “This 

Exquisite Forest” (“Esta Floresta Extraordinária”, tradução nossa) e as animações educativas 

disponibilizadas na plataforma TED-Ed2 são exemplos de como a arte, o design e a 

tecnologia, juntos, podem proporcionar diferentes tipos de interações e aprendizagem aos 

usuários. 

Desenvolvida por Aaron Koblin e Cris Milks, em colaboração com o Google e Tate 

Modern em Londres, “This Exquisite Forest” é uma plataforma colaborativa de animações, 

onde os usuários são convidados a interagir através de desenhos. As animações evoluem 

dinamicamente a cada interação, compondo novas narrativas visuais. Uma imagem desta 

plataforma pode ser vista na Figura 2. 

 

 
                                                        
1  IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers (“Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos” 
tradução nossa). 
2 http://ed.ted.com/ 
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Figura 2 – The Exquisite Forest  disponibiliza animações interativas, produzidas pelo 
 Google e Tate Modern 

 

 
                                                       Fonte: THE EXQUISITE FOREST (2012) 

 

No contexto da matemática escolar, a tecnologia digital permite novas abordagens na 

transposição didática dos conteúdos curriculares, ampliando as formas de aprender e ensinar. 

Através do emprego de OA, várias simulações podem ser exploradas pelos alunos, de modo a 

facilitar a compreensão de conteúdos. Segundo Varriale e Trevisan (2012), as “[...] restrições 

inerentes ao uso exclusivo de quadro e giz têm sido superadas pelo uso de softwares que 

permitem a visualização gráfica de relações entre as variáveis envolvidas em algum 

problema” (VARRIALE; TREVISAN, 2012, p. 27). Para Becker (2012): 

 
O ensino que aposta na atividade construtiva do sujeito vai além do aprender como 
estocagem de conteúdo, buscando a construção de estruturas e capacidades; 
conduzindo, assim, ao aumento da capacidade de aprender. Compreende o aluno 
como um sujeito epistêmico em evolução, cujo desenvolvimento prolonga-se em 
aprendizagens. Por isso, é fundamental que se busquem alternativas à repetição ou 
reprodução (BECKER, 2012, p.458). 

 

 

Na biblioteca virtual da plataforma TED-Ed, encontra-se um número crescente de 

animações educativas, cuidadosamente selecionadas e elaboradas através da colaboração entre 

educadores, designers e animadores. A plataforma permite que os usuários utilizem as 

animações para criar uma aula personalizada, compartilhem-nas de maneira pública ou 

privada e ainda controlem o seu impacto por aluno, em sala de aula ou globalmente. A Figura 

3 mostra uma imagem do vídeo ilustrativo desenvolvido com a finalidade de explicar o 
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postulado das paralelas proposto por Euclides3. O vídeo descreve como outros estudiosos 

verificaram a aplicabilidade e a importância do postulado euclidiano para o entendimento dos 

princípios da Matemática. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs (BRASIL, 

2006), a utilização da História da Matemática é um elemento importante para a atribuição de 

significados aos conceitos matemáticos em sala de aula, da mesma forma que contribui para a 

identificação de dificuldades na construção do conhecimento pelo aluno.  

 
Figura 3 – Euclid’s Puzzling Parallel Postulate (“O Intrigante Postulado das Paralelas de Euclides”, 

tradução nossa) animação produzida por Jeff Dekofsky, disponível na biblioteca da  
plataforma TED-Ed, Lessons Worth Sharing 

 

 
                                                          Fonte: TED-ED (2013) 

 

Em relação ao ensino de Geometria4, o uso de recursos tecnológicos estimula a 

exploração de formas e espacialidade de maneira criativa, desempenhando desta maneira “[...] 

um papel significativo para a dinamização da aula, proporcionando aprendizagem, motivação, 

reflexão, discussão e conhecimento” (SCHEFFER, 2012, p. 101). Desta forma, a 

disponibilização da informação torna-se um processo ativo, permitindo que a criança construa 

o seu conhecimento através de seus próprios experimentos e explorações (PIAGET, 1969 

apud BORDENAVE; PEREIRA, 1977). 

Neste sentido, a análise dos elementos gráfico-visuais que compõem os OA 

interativos, disponibilizados atualmente nos repositórios virtuais, é importante para o 

                                                        
3 Euclides (360 a.C. - 295 a.C.) é considerado um dos matemáticos mais influentes de todos os tempos. Euclides 
escreveu “Elementos” que se cosntitui em um dos mais famosos e importantes livros para o ensino da 
Matemática em todos os níveis (SCHUBRING, 2003). 
4 Geometria é um ramo da Matemática que estuda a forma, o tamanho das figuras e suas relações com o espaço 
(PORTANOVA, 2006). 
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aperfeiçoamento do processo de design e desenvolvimento de materiais instrucionais 

dinâmicos. Como escreveu Fainguelernt (1999): 

 
O ensino de Geometria é de fundamental importância para se desenvolver o 
pensamento espacial e  raciocínio ativado pela visualização, necessitando reorrer à 
intuição, à percepção e à representação, que são habilidades essenciais para a leitura 
do mundo e para que a visão da Matemática não fique distorcida. [...] a preocupação 
com a visualização em relação à aprendizagem de Geometria é, em certo sentido, 
um processamento do próprio domínio visual através de diferentes formas de 
representar (FAINGUELERNT, 1999, p. 53). 
 

1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Explorar o uso de infográficos interativos no processo de transposição didática de 

conteúdos de Geometria requer o estudo aprofundado dos conceitos de Design Instrucional, 

Design da Informação e Design de Interação, voltados à concepção e ao design de OA. 

Neste contexto, a pesquisa tem por escopo tratar da transposição didática e do apoio 

das TICs na educação; apresentar uma análise dos objetos digitais no suporte ao ensino de 

geometria básica, disponibilizados no repositório virtual BIOE, com a finalidade de apoiar a 

criação de um framework conceitual voltado à prática projetual de OA interativos; e abordar 

concisamente os processos de ensino-aprendizagem - com enfoque na perspectiva 

construtivista e na teoria da aprendizagem significativa - tencionando compreender como tais 

teorias influenciam as estratégias de Design Instrucional e, por consequência, o processo de 

transposição didática através de OA.  

Por se tratar de uma pesquisa sobre o uso de infográficos interativos no processo de 

transposição didática, não serão considerados os aspectos relacionados à aprendizagem dos 

conteúdos instrucionais pelos alunos. 

 

1.3 PROBLEMA DA PESQUISA 

 

Como desenvolver OA interativos que contribuam para o processo de transposição 

didática e relacionem os elementos gráfico-visuais e interativos na prática projetual? 

 

1.4 HIPÓTESE 

 

Ao desenvolver OA que considerem os elementos essenciais presentes nas áreas do 

Design Instrucional, Design da Informação e Design de Interação é possível contribuir para o 
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processo de transposição didática, em relação aos aspectos gráfico-visuais, interativos e 

motivacionais que estimulam a exploração dos conteúdos no Ensino Fundamental. 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Geral 

 

Estabelecer um framework conceitual para o desenvolvimento de OA interativos que 

relacione os conceitos das áreas do Design Instrucional, Design da Informação e 

interatividade voltados à transposição didática. 

 

1.5.2 Específicos 

 

- Investigar os conceitos teóricos referentes à transposição didática, ao desenvolvimento 

de OA, ao Design da Informação e à interatividade que possibilitarão o entendimento do 

objeto de estudo; 

- Compreender como o Design de Informação poderá auxiliar no processo de 

transposição didática no ensino de Geometria no Ensino Fundamental; 

- Avaliar os OA selecionados no repositório virtual BIOE, de acordo com os critérios de 

avaliação LORI, relacionados ao design, usabilidade da interação, motivação e feedback; 

- Estabelecer um framework conceitual que contribua para o desenvolvimento de OA 

interativos, facilitando o processo de transposição didática; 

- Desenvolver um protótipo de OA baseado no framework conceitual proposto, 

objetivando verificar a sua aplicabilidade na prática projetual em design gráfico. 

 

1.6 JUSTIFICATIVA 

 

A educação, no Brasil, tem se consolidado progressivamente como objeto de pesquisa 

e tema de amplas discussões entre governantes, educadores, pesquisadores e organizações 

privadas - Todos pela Educação, Amigos da Escola e Porvir são alguns exemplos - na busca 

de soluções para melhorar a qualidade do ensino-aprendizagem nas escolas.  

A divulgação dos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
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(IDEB5) de 2011, pelo Ministério da Educação, revela um cenário preocupante, 

principalmente com relação aos baixos índices de crescimento para os anos finais do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio (PORTAL BRASIL, 2012). Segundo a instituição “Todos pela 

Educação”, o Brasil atualmente apresenta, nas etapas finais do Ensino Fundamental, “[...] 

apenas 27% dos alunos com aprendizado adequado em Língua Portuguesa e 16,9% em 

Matemática [...]” (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2013).  Igualmente alarmantes são os dados 

publicizados pela consultoria britânica Economist Intelligence Unit (EIU) – em pesquisa 

realizada a pedido da Pearson, empresa que desenvolve sistemas de aprendizado – onde o 

Brasil ocupa a penúltima posição em um ranking global de educação que compara 40 

(quarenta) países, entre eles a Finlândia, China, Hong Kong, Alemanha, França, México, 

Turquia e Indonésia – esta, na última posição. Esse ranking levou em consideração os testes 

aplicados nas áreas de matemática, ciências e habilidades linguísticas, com o escopo de “[...] 

fornecer uma visão multidimensional do desempenho escolar nessas nações, e criar um banco 

de dados que a Pearson chama de “Curva do Aprendizado” (BBC BRASIL, 2012). Diante 

deste contexto, é importante refletir sobre novas formas de explorar os conteúdos em sala de 

aula e novas ferramentas tecnológicas e de design que venham a contribuir para o 

planejamento e desenvolvimento de materiais instrucionais interativos. O desafio atual reforça 

a necessidade de proporcionar uma aprendizagem significativa que estimule o pensamento 

criativo e reflexivo das crianças através de novas abordagens na transposição didática dos 

conteúdos em sala de aula. Como escreveu Kensky (2010): 

 
O uso criativo das tecnologias pode auxiliar os professores a transformar o 
isolamento, a indiferença e a alienação com que costumeiramente os alunos 
frequentam as salas de aula, em interesse e colaboração, por meio dos quais eles 
aprendam a aprender, a respeitar, a aceitar, a serem pessoas melhores e cidadãos 
participativos. Professor e aluno formam “equipes de trabalho” e passam a ser 
parceiros de um mesmo processo de construção e aprofundamento do conhecimento: 
aproveitar o interesse natural dos jovens estudantes pelas tecnologias e utilizá-las 
para transformar a sala de aula em espaço de aprendizagem ativa e de reflexão 
coletiva [...] (KENSKY, 2010, p. 103). 
 

As TICs mudaram não somente a maneira como o ser humano se comunica, mas 

também como ele aprende utilizando a informação. Para Levy (2000), as ferramentas de 

comunicação do espaço cibernético permitem a interação com a informação “[...] de uma 

                                                        
5 O IDEB é calculado a cada dois anos através da taxa de aprovação e do desempenho dos alunos na Prova 
Brasil, avaliação aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). A partir destes 
dados, são atribuídas notas para cada escola pública do Brasil, redes de ensino, para os municípios e os estados 
(PORTAL BRASIL, 2012). 
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maneira infinitamente mais ampliada e complexificada” (PELLANDA; PELLANDA, 2000, 

p. 13).  Contemporaneamente, estas mudanças refletem também a forma com que os materiais 

instrucionais são planejados, desenvolvidos e utilizados pelos alunos (WIILEY, 2000, 

tradução nossa). A integração das TICs nas aulas de Matemática, segundo Sutherland (2009), 

é inevitável e potencializa o aprendizado, por incorporar ferramentas tecnológicas que fazem 

parte do cotidiano do aluno. Para ele, a relação “[...] inextricável entre a pessoa e a tecnologia 

leva à transformação da aprendizagem da Matemática” (SUTHERLAND, 2009, p. 93). 

Encontra-se, na web, uma vasta quantidade de conteúdos digitais voltados à 

aprendizagem. O Brasil, segundo os dados do Registry of Open Access Repositories (ROAR) 

(“Registro de Repositórios de Acesso Livre”, tradução nossa), ocupava, em 2008, a quarta 

posição entre os países distribuidores de materiais educacionais em repositórios online - 

ficando atrás somente dos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, nesta ordem. 

Atualmente, o Brasil apresenta cerca de 132 (cento e trinta e dois) repositórios (Figura 4), 

sendo que, dentre os voltados ao ensino, destacam-se o RIVED, o Portal do Professor e o 

BIOE (ROAR, 2013). Estes repositórios têm como objetivo disponibilizar ferramentas que 

complementem as atividades escolares e criar um ambiente propício para a interação com o 

conteúdo transposto (BARONI, 2008). 

 
Figura 4 – A imagem representa os dados referentes ao número de Repositórios existentes no Brasil 

 de acordo com o ROAR 
 

 
                             
                                                  Fonte: traduzido do ROAR (2013) 
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Assim, diante do número crescente de materiais instrucionais disponibilizados na web 

e iniciativas como a do Projeto Ginásio Experimental das Novas Tecnologias Educacionais 

(GENTE), no Rio de Janeiro - onde “[...] o conteúdo, as habilidades e as competências serão 

desenvolvidos nas aulas digitais [...]” (UNESCO, 2013) - torna-se imperativo definir 

parâmetros teóricos e metodológicos importantes para o planejamento e design de OA 

interativos. Nesse sentido, Nobel e Bestley (2005) salientam que uma metodologia de 

pesquisa adequada pode ajudar o designer a desenvolver uma maneira sistemática de trabalho 

e a definir o problema (ou conjunto de problemas) a ser solucionado, além de estimular o 

pensamento crítico sobre os métodos e ferramentas utilizadas através da avaliação dos 

registros dos processos empregados.  

Esta pesquisa tem por objetivo gerar conhecimentos sobre um tema ainda pouco 

explorado em produções científicas. Tanto o é que, conforme os Anais do 4o Congresso 

Internacional de Design da Interação (2012) - Interaction, South America, ocorrido em São 

Paulo, em novembro de 2012 - dos 39 artigos científicos selecionados, apenas um analisava 

os mecanismos de interação com infográficos online, sem, entretanto, abordá-los no contexto 

dos processos de ensino-aprendizagem. Denota-se, destarte, que, embora o design de 

informação seja um tema explorado tanto no âmbito acadêmico quanto na prática da 

comunicação visual - jornais, revistas e livros, na forma impressa e online - existe uma lacuna 

no que diz respeito à produção científica sobre as suas possíveis aplicações no contexto 

instrucional, mais especificamente na transposição didática dos conteúdos escolares. 

A partir disso, a análise dos elementos gráfico-visuais e de interação é fundamental 

para nortear a concepção e o desenvolvimento de OA interativos que favoreçam a 

interpretação do conteúdo exposto e a interação entre professor e aluno neste novo contexto 

escolar. Como menciona Tufte (1990, tradução nossa), em seu livro Envisioning Information, 

“[...] muitas vezes nem a nossa fala, nem a nossa escrita são capazes de comunicar a 

complexidade dimensional da informação”. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

A crescente evolução tecnológica e a utilização de recursos educativos digitais nos 

últimos anos têm estimulado discussões importantes quanto ao potencial educacional e ao uso 

criativo de novas ferramentas digitais na transposição do conhecimento em sala de aula. 

Serão abordados neste capítulo os conceitos referentes às Tecnologias Digitais no 

ambiente escolar, à Transposição Didática, ao Design Instrucional, ao Design de Informação e 

ao Design de Interação no desenvolvimento de objetos digitais. 

 

2.1 A TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA NA ERA DIGITAL 

 

A aprendizagem, segundo Demo (2000), depende não somente da capacidade de ver, 

ouvir e tocar, mas também da habilidade de interpretar, “[...] de colocar em palavras próprias 

e, ao mesmo tempo, de motivar outras interpretações não próprias”. O conteúdo dita o que a 

criança aprende, influencia suas ações, assim como determina a sua relação com o 

conhecimento que está construindo. Uma falha em tornar este conteúdo acessível à criança 

reduz a sua capacidade de construir o conhecimento, torna o aprendizado menos relevante e 

os estudantes mais passivos (STAGER, 2009). 

O termo “transposição didática” foi introduzido, primeiramente, pelo sociólogo 

Frances Michel Verret, em 1975. Desde então, seus estudos serviram como base para outros 

autores, entre eles Chevallard (1998), apud Grillo e Bocchese (1999), que explica o processo 

de transposição didática como “[...] a passagem de um conteúdo de saber preciso para uma 

versão didática deste objeto de saber, ou ainda, transformação de um objeto de saber a ensinar 

em objeto de ensino”. O aprender vai além da simples “[...] aquisição de algo que está lá, é 

uma transformação em coexistência com o outro” (MATURANA, 1999). 

Ao transpor o saber preciso em uma versão didática do saber, é necessário que uma 

série de transformações ocorra. Chevallard, em seu livro La Transposition Didatique (1985) 

apud Perrelli (1999), descreve este processo de transformações em três etapas: a 

despersonalização, a descontextualização e a dessincretização do saber científico.  

A despersonalização, observada em grande parte das publicações científicas, baseia-se 

na exclusão do contexto pessoal do saber, como, por exemplo, a motivação da pesquisa e os 

caminhos percorridos pelo pesquisador. Já o processo de descontextualização do saber, refere-

se à desvinculação do contexto da produção e, desta forma, permite a reconstrução e 

recontextualização de novos saberes (CHEVALLARD 1985, apud PERRELLI, 1999). No 
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processo de dessincretização, o saber é reconstruído em um novo contexto, desvinculado da 

natureza do conhecimento em que foi originado (CHEVALLARD, 1991, apud ALVES 

FILHO, 2000).  

Vale ressaltar que o professor recontextualiza o saber a ser ensinado ao criar situações 

que dão sentido ao conteúdo didático e favorecem a construção do conhecimento pelo aluno 

(BROUSSEAU, 2001). De acordo com Perrenoud (1993), estas transformações práticas e 

culturais às quais o saber é submetido, podem ser divididas em três etapas:  

 
- dos saberes doutos ou sociais aos saberes a ensinar (ou, de uma forma mais 

geral, da cultura extraescolar ao curriculum formal;  
- dos saberes a ensinar aos saberes ensinados (ou do curriculum formal ao 

curriculum real);  
- dos saberes ensinados aos saberes adquiridos (ou do curriculum real à 

aprendizagem efetiva dos alunos) (PERRENOUD, 1993, p.25). 
 

Neste sentido, é importante que o professor oriente a organização dos conteúdos, 

observando a estrutura “[...] de sua disciplina, a relevância social do que é ensinado e o modo 

como os alunos aprendem” (GRILLO, 2002). Como observa Forquin (1993), apud Fernandes 

e Grillo (2001), “[...] a ciência do sábio, assim como a obra do escritor ou do artista, ou o 

pensamento teórico não são diretamente comunicáveis ao aluno; é necessária a intersecção de 

dispositivos mediadores [...]”. Entretanto, a seleção sem critério destes dispositivos é 

insuficiente para o desenvolvimento do aprendiz. Grillo (2001) salienta que é fundamental 

torná-los “[...] assimiláveis, passíveis de apropriação, por meio de um esforço de 

reorganização e reestruturação do conteúdo.” Como descreveu Pais (2008): 

 
A análise da evolução do saber escolar através da transposição didática possibilita 
uma fundamentação para uma prática pedagógica reflexiva e uma melhor 
compreensão do saber científico e de seus valores educativos. [...] Dada essa sua 
importância para o ensino, é necessário um esforço de pesquisa educacional que vise 
a identificação de boas transposições didáticas adequadas às exigências da realidade 
em que se insere a escola (PAIS, 2008, p.42). 
 

No contexto atual, as TICs e as tecnologias digitais contribuem para a reprodução do 

conteúdo, tornando possível representar e codificar as informações de formas variadas, além 

do tradicional quadro negro, lápis, papel ou livro didático (ILLERA, 2010). Contudo, transpor 

o conteúdo físico para o universo virtual é uma tarefa complexa, que requer do educador 

habilidades pedagógicas específicas na seleção do conteúdo e de ferramentas utilizadas na 

transferência do conhecimento. Consoante, Marques Filho, Pessôa e Daffara  (2002), 

observam que os avanços tecnológicos criam ambientes de ensino-aprendizagem 
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diferenciados e novas formas de transpor o conhecimento. Os novos elementos da sala de aula 

“[...]  o computador e os programas, assumem o processo de ensino, executando estes parte da 

transposição didática [...]”. 

Este processo, onde o saber a ensinar é mediado pelo computador foi descrito por 

Balacheff (1994) apud Trouche (2005) como sendo uma transposição informática ou 

computacional (computational transposition),  considerada pelo autor como complementar à 

transposição didática (TROUCHE, 2005; BELLEMAIN, 2000). Belacheff (1991) apud 

Comin (2001) conceitua a transposição informática como sendo um “[...] conjunto de 

transformações, alterações, adaptações pelas quais um conhecimento é transmitido quando é 

ensinado através do computador”. Como observou Comin (2001):  

 
Essa transposição significa uma contextualização do conhecimento, o qual pode ter 
consequências importantes no resultado da aprendizagem, pois traz uma nova 
tecnologia capaz de instrumentalizar o professor na transmissão mais produtiva do 
conhecimento. [...] Esse avanço na tecnologia oportunizou uma ruptura da forma 
como era trabalhado o conhecimento, saindo do texto clássico, tradicional, 
oferecendo ao visualizador vários recursos para atingir o objetivo desejado 
(COMIN, 2001, p.43-45). 
 

Para Illera (2010), o desenvolvimento tecnológico modificou a forma de representar a 

informação. É inegável que acessar e desenvolver os conteúdos educacionais tornou-se mais 

fácil com o uso de recursos digitais - como gráficos, vídeos, som, animações em 2D e 3D - 

sem, entretanto, perder os elementos essenciais das diversas modalidades sensoriais da 

significação:   

 
Os conteúdos surgem como conteúdos da percepção e são, portanto, basicamente 
sensoriais. Geralmente, pensa-se que cada modo sensorial tem sua própria forma de 
organizar a significação do que é percebido, mas alguns (visual, auditivo) tiveram 
lugar central – em grande parte devido à linguagem falada e escrita – como forma de 
construção de conhecimentos. Dentro de um modo sensorial podem, inclusive, estar 
entrelaçados vários modos de significação. Assim, não é a mesma coisa uma 
imagem estática e uma imagem que esteja em movimento, ou uma fotografia e uma 
pintura, ou coexistir uns ao lado dos outros (ILLERA, 2010, p.140). 

 

Dentro deste enfoque, a transposição didática e a transposição informática são 

importantes no processo de transformar os conhecimento gerais em saber a ser ensinado 

(COMIN 2001). Corroborando, Bellemain (2000) considera a transposição informática não 

apenas um complemento da transposição didática, mas também um processo de transposição 

didática. E como tal, requer um “[...] processo de transformação e preparação que envolve 

máquina, programas, seres humanos e recursos humanos” (COMIN 2001). 
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2.1.1 Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação  

 

Os avanços nas tecnologias de informação e comunicação (TIC) refletem-se na 

constituição dos conhecimentos a na sua interação. O ensino, mediado pelas tecnologias 

digitais, redesenha a sala de aula e impõe novas maneiras de transmitir os conteúdos 

escolares, exigindo que os professores busquem auxiliar seus alunos a “[...] analisar situações 

complexas e inesperadas; a desenvolver a criatividade; a utilizar novos tipos de 

‘racionalidade’, a imaginação criadora, a sensibilidade tátil, visual e auditiva [...]” (KENSKI, 

2010). 

Para a geração que nasceu após a década de 1980 – a chamada “geração digital” ou 

“homo zappiens” – o acesso às diferentes formas de TICs influencia o seu comportamento em 

sala de aula, a sua maneira de pensar e de se relacionar. Através do acesso à internet, TV, 

jogos de computadores e salas de bate-papo, estas crianças processam uma quantidade 

enorme de informação que influencia o seu comportamento social e a interação com o mundo 

à sua volta (VEEN; WRAKKING, 2011).  

Atualmente, sabe-se que os recursos tecnológicos, como instrumento didático, 

enriquecem o processo de aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos (COLL; MONERO, 

2010; KENSKI 2010). Para Folque (2011), esses recursos possibilitam “[...] registrar e 

reproduzir dados; acessar e colher informação; organizar, produzir e divulgar informações; 

criar; expressar, comunicar, cooperar; colaborar [...]”, ações fundamentais no processo de 

ensino-aprendizagem. Diante destes inúmeros recursos tecnológicos, o papel do educador 

torna-se ainda maior, uma vez que deverá tanto realizar a mediação deste processo, atuando 

como modelo, quanto selecionar e analisar o conteúdo educativo que é colocado à disposição das 

crianças (FOLQUE, 2011). 

Dentre as inúmeras tecnologias digitais que podem apoiar os processos de ensino-

aprendizagem, pode-se mencionar: animações, imagens, sons, documentos VRML (realidade 

virtual) e hipertextos (BRASIL, 2007). Estes recursos contribuem para ampliar a “[...] 

capacidade humana de (re)apresentar, processar, transmitir e compartilhar grandes 

quantidades de informação com cada vez menos limitações de espaço e tempo, de forma 

quase instantânea e com um custo econômico cada vez menor” (COLL; MARTÍ, 2001 apud 

COLL; MONEREO, 2010).  

A tecnologia atual oferece ao aluno a possibilidade de aprender e explorar a 

informação através das mais variadas formas. Os motores de busca online permitem ao aluno 

pesquisar e acessar conteúdos digitais de modo dinâmico; as ferramentas de análise de dados 
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facilitam a compreensão e a análise crítica destas informações; e as redes sociais viabilizam a 

aprendizagem colaborativa e a troca de ideias entre os alunos (PRENSKY, 2007). A internet 

possibilita o “[...] entrelaçamento entre a aprendizagem formal/informal, já que as 

possibilidades de desenvolvimento cognitivo são intensificadas, ampliadas pelas novas formas 

de sociabilidade existentes na rede [...]” (LEAL; ALVES, HETKOWSKY, 2006, p. 23). 

Como escreveu Kensky (2010): 

 
As novas tecnologias de comunicação (TICs), sobretudo a televisão e o computador, 
movimentaram a educação e provocaram novas mediações entre a abordagem do 
professor, a compreensão do aluno e o conteúdo veiculado. A imagem, o som e o 
movimento ofereceram informações mais realistas em relação ao que está sendo 
ensinado. Quando bem utilizadas, provocam a alteração dos comportamentos de 
professores e alunos, levando-os ao melhor conhecimento e maior aprofundamento 
do conteúdo estudado. [...] sites educacionais, softwares diferenciados transformam 
a realidade da aula tradicional, dinamizam o espaço de ensino-aprendizagem, onde, 
anteriormente, predominava a lousa, o giz, o livro e a voz do professor (KENSY, 
2010, p.45). 

 
 

Segundo Prensky (2012), tanto no cotidiano quanto na educação, a tecnologia 

possibilita ao homem melhorar sua performance na realização de tarefas, criando o que ele 

denomina de uma nova “human-machine symbiosis” (“simbiose homem-máquina”, tradução 

nossa) (PRENSKY, 2012). Dessa forma, o desafio passa a ser o modo inovador com que 

essas TICs são utilizadas em sala de aula para melhorar a transposição dos conteúdos 

educacionais. 

 

2.1.2 Recursos Digitais no Ensino de Geometria 

 

A Geometria é um dos ramos mais antigos da Matemática. Sua evolução é 

fundamentada na necessidade do homem de explorar os conceitos de medidas, comprimentos, 

superfícies, volumes e simetria (BRASIL, 1997). Através do seu estudo, é possível observar 

aspectos históricos ligados ao desenvolvimento das civilizações. Fainguelernt (1999, p. 21) 

considera a Geometria como uma “[...] ferramenta de compreensão, descrição e inter-relação 

com o espaço que vivemos”.  

Os conceitos geométricos são parte importante do currículo de Matemática no Ensino 

Fundamental, sendo que, através deles, o aluno desenvolve habilidades de pensamento que 

permitem a compreensão, descrição e representação do mundo em que vive. De acordo com 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997): 
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O trabalho com noções geométricas contribui para a aprendizagem de números e 
medidas, pois estimula a criança a observar, perceber semelhanças e diferenças, 
identificar regularidades e vice-versa. [...] O estudo da Geometria deve possibilitar 
aos alunos o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas práticos do 
cotidiano, como, por exemplo, orientar-se no espaço, ler mapas, estimar e comparar 
distâncias percorridas, reconhecer propriedades de formas geométricas básicas, 
saber usar diferentes unidades de medida (BRASIL, 1997). 

 

No Ensino Fundamental, os conteúdos relativos ao ensino de Geometria estão 

distribuídos em dois grupos, como descritos nos PCN (BRASIL, 1997): “Espaço e Forma” e 

“Grandezas e Medidas”. Os conteúdos, por grupos, estão descritos no Quadro 1:  

 
 
Quadro 1 – Conteúdos de Geometria relativos ao “Espaço e Forma” para o 1º e 2º Ciclo  

do Ensino Fundamental 
 

 
  

Fonte: adaptado de FONSECA et al. (2001, p. 26) 
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A aprendizagem da Matemática depende de ações que caracterizem o “fazer 

matemática” como, por exemplo: experimentar, interpretar, visualizar, conjecturar, abstrair e 

demonstrar (GRAVINA; SANTAROSA, 1998). Deve-se proporcionar às crianças situações 

de ensino-aprendizagem que possibilitem perceber e organizar o espaço a sua volta, bem 

como “[...] estabelecer conexões da Matemática e outras áreas do conhecimento, inserindo a 

exploração dos objetos, do mundo físico, de obras de arte, pinturas, desenhos, esculturas e 

artesanatos no contexto da sala de aula” (FONSECA et al., 2001). 

Para Sutherland (2009), é importante focar na interrelação entre ensinar e aprender 

Matemática, conferindo relevância tanto ao papel do professor quanto à diversidade de 

aprendizado dos alunos. Em países como a Rússia, o Japão e a França, há uma terminologia 

específica para designar a interação existente entre os processos de ensino, a aprendizagem e 

a Matemática. Em russo, a palavra obucheine designa a interação entre professores e alunos; o 

termo taushushido une ensino e aprendizagem em japonês; e a expressão didatiques des 

mathematiques define a inter-relação entre ensino, aprendizagem e matemática em francês. A 

existência de termos desta natureza, segundo Clarke (2002) apud Sutherland (2009), 

demonstra o reconhecimento da “[...] interdependência entre ensino e aprendizagem ao incluir 

ambas as atividades no mesmo processo, e mais significativamente dentro da mesma palavra”. 

Ao longo dos anos, novas ferramentas foram sendo desenvolvidas com a finalidade de 

apoiar o ensino da Matemática. A régua, o ábaco, as calculadoras e os computadores são 

exemplos destas ferramentas que surgem com o objetivo de “[...] alicerçar o caminho para a 

aprendizagem de certas ideias matemáticas” (SUTHERLAND, 2009).   

No contexto da Geometria, os recursos computacionais possibilitam que o aluno crie 

objetos gráficos e explore as formas geométricas e as relações entre objetos; os softwares de 

ferramentas matemáticas estimulam a reflexão e a capacidade de visualização, fundamentais 

na construção do conhecimento matemático. Através de computadores ligados à rede de 

internet, alunos e professores podem ter acesso a informações e recursos instrucionais 

criativos que servem como suporte didático e instigam o aluno a desenvolver a capacidade de 

análise e pesquisa (WALLE, 2009).  

Para Kenski (2010), o “[...] ensino mediado por tecnologias digitais redimensiona os 

papéis de todos os envolvidos no processo educacional”. Neste sentido, o desenvolvimento de 

materiais instrucionais requer o planejamento e a elaboração cuidadosa que envolve o 

entrelaçamentos dos elementos que compõem as áreas do design instrucional, design da 

informação e interação. 
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2.2 DESIGN INSTRUCIONAL  

 

As pesquisas nas áreas de Aprendizagem Significativa, a Psicologia Cognitiva e a 

influência do layout de textos, tipografia e ilustrações produziram conhecimentos importantes 

no que se refere à produção de materiais didáticos e aos diferentes processos de ensino-

aprendizagem. A educação e a aprendizagem sofreram transformações significantes nos anos 

de 1960, 1970 e 1980 que influenciou psicólogos e designers a explorar novas formas de 

customizar e aprimorar os materiais didáticos tradicionais usados nas escolas (KIRSCHNER ; 

GERJETS, 2005). 

O Design Instrucional (DI) tem sua origem, segundo Saettler (1967) apud Briggs, 

Gustafson e Tillman (1991), no desejo de aperfeiçoar os recursos instrucionais, observados ao 

longo da história: os trabalhos de Thorndike (1913) nas áreas de estratégia instrucional e 

aprendizagem; Bobbit (1924) sobre a análise do trabalho; e Tyler (1942) sobre objetivos e 

testes referenciados a critérios (BRIGGS; GUSTAFSON; TILLMAN, 1991). 

Com o advento da Segunda Guerra Mundial, surge necessidade de desenvolver 

materiais instrucionais voltados ao treinamento de soldados para o uso de equipamentos 

bélicos sofisticados. Tendo como base os estudos de Thornidike - pelos quais o aprendizado 

ocorre através da apresentação sequenciada e controlada dos conteúdos a serem transmitidos, 

associado ao reforço apropriado do tema - uma série de filmes instrucionais foi desenvolvida, 

de maneira padronizada, com o intuito de instruir os soldados norte-americanos. Mesmo após 

a guerra, a abordagem sistêmica associada às estratégias educacionais em grande escala e a 

gestão de produtos empregados na produção dos materiais militares continuaram a ser 

utilizadas no aperfeiçoamento da educação (FILATRO, 2008).   

Na década de 1950, o estudo de Skinner (1954) “The Science of Learning and the Art 

of Teaching” (“A Ciência da Aprendizagem e a Arte de Ensinar”, tradução nossa) demarcou o 

início do DI moderno, ao descrever a instrução programada, a importância dos objetivos 

comportamentais e a fragmentação dos conteúdos instrucionais em pequenas unidades. Na 

década seguinte, outros modelos de DI surgiram, a partir dos trabalhos “Military Training and 

Principles of Learning” (“Treinamento Militar e os Princípios de Aprendizagem”, tradução 

nossa)  e “The Conditions of Learning” (“As Condições de Aprendizagem”, tradução nossa), 

desenvolvidos por Gagné, entre 1962 e 1965 (FILATRO, 2008). Nestes estudos, Gagné 

descreveu a importância relacionada aos diferentes estágios da aprendizagem, entre eles a 

“[...] diferenciação entre informação verbal, habilidades intelectuais e estratégias cognitivas 

[...]” (FILATRO, 2008). A continuidade de seus trabalhos de pesquisa levou, em 1970, à 
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definição dos eventos instrucionais empregados no DI como suporte à aprendizagem (Figura 

5). 

 

Figura 5 – Fases e Eventos Instrucionais descritos por Gagné, revisados por Smith e Regan (2000) 

 
                                          
                                            Fonte: adaptado de FILATRO (2008, p.52, 53) 

 
 
Para Reigeluth (1999), o DI busca sistematizar os conhecimentos e métodos 

necessários à concepção e desenvolvimento de materiais educacionais que ajudam na 

aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos indivíduos. O DI pode 

ser definido, especificamente, como a concepção do material educativo ou, de uma forma 

mais abrangente, como a concepção, construção, implementação, avaliação, manutenção e 

acompanhamento do sistema instrucional (SCHOTT, 2001). Para Filatro (2004), o DI 

compreende “[...] planejar, preparar, projetar, produzir e publicar textos, imagens, gráficos, 

sons e movimentos, simulações, atividades e tarefas relacionadas a uma área de estudo [...]”, 

contribuindo, dessa forma, para a otimização do processo de ensino-aprendizagem. 
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2.2.1 Fases do Processo de Design Instrucional - Modelo ADDIE 

 

O DI é constituído por uma série de procedimentos sistemáticos e interdependentes, 

que visam a tornar o material instrucional mais efetivo, eficiente e relevante. Através da 

identificação de um problema de aprendizagem, o designer instrucional busca “[...] desenhar, 

implementar e avaliar uma solução para esse problema” (FILATRO, 2008). Este processo, 

como descrevem Gustafson e Branch (1991; HODELL, 2006), tem como elementos 

essenciais a análise, o design, o desenvolvimento, a implementação e a avaliação. 

Estas etapas sequenciais do DI, também conhecidas como modelo ADDIE - que 

corresponde à abreviatura em inglês dos elementos citados acima: analysis, design, 

development, implementation e evaluation - têm sido amplamente utilizadas no planejamento 

e desenvolvimento de materiais instrucionais ao longo dos anos (FILATRO, 2008; HODELL, 

2006) (Figura 6). 

Assim, quando se menciona o desenvolvimento de materiais instrucionais, seja no 

formato tradicional, seja na versão online, este processo envolve um conjunto de etapas 

interdependentes que vão desde a análise dos alunos, do contexto e dos objetivos, a seleção de 

estratégias e ferramentas para avaliação, a produção de materiais instrucionais e a avaliação 

da performance do aprendiz até o desempenho geral do design instrucional (FILATRO, 2008; 

SILVA, 2005). 

 
Figura 6 – Diagrama ilustrativo do modelo ADDIE 

 
                                               Fonte: adaptado de FILATRO (2008) 
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2.2.2 O Enfoque Construtivista e a Aprendizagem Significativa em Desing Instrucional 

 

A evolução do DI acompanha paralelamente o desenvolvimento das teorias 

educacionais que, por sua vez, influenciam na formulação de novas formas de ensino-

aprendizagem (FILATRO, 2003). No que se refere ao ensino mediado por tecnologias 

digitais, salienta-se a importância de definir abordagens pedagógicas adequadas, de acordo 

com o contexto de sua aplicação e os tipos de tecnologias a serem empregadas pelo designer 

instrucional.  De acordo com Filatro (2008): 
 

As ideias da psicologia cognitiva e da aprendizagem ativa (em que a criança 
constantemente organiza, põe à prova e reorganiza suas observações sobre o 
ambiente) e os estágios de desenvolvimento previsíveis e universais (por meio dos 
quais a criança, à medida que amadurece, desenvolve estruturas mais complexas e 
abstratas para compreender suas observações sobre seu ambiente), defendidos por 
Jean Piaget e outros psicólogos europeus do desenvolvimento humano [...] 
contribuíram diretamente para a formação da perspectiva construtivista do design 
instrucional (FILATRO, 2008, p.5). 

 

O enfoque teórico construtivista teve sua origem no campo da ciência cognitiva, a 

partir das contribuições de Piaget, as quais, aliadas à pesquisa social-histórica de Lev 

Vygotsky, convergiram ao desenvolvimento de conceitos e à compreensão aprofundada como 

metas de instrução (FOSNOT, 1998).  

Segundo Becker (2012), a epistemologia genética de Piaget é um instrumento 

importante para entender o processo de desenvolvimento do conhecimento e, por 

consequência, dos processos de aprendizagem, escolares ou não. Nota-se que, em seus 

estudos, Piaget (2007) aborda o conhecimento como uma construção contínua iniciada pela 

interação do sujeito com o meio. Dessa forma, o ser humano constrói o seu conhecimento 

com base em próprias observações e experimentações do mundo a seu redor (BECKER, 

2012).  

Vygotsky também dedicou seus estudos às construções cognitivas da criança em 

desenvolvimento; contudo, utilizou um enfoque diferente para o tema, tendo voltado sua 

atenção  aos efeitos da interação social, da linguagem e dos fatores culturais do indivíduo que 

influenciam a aprendizagem (FOSNOT, 199). Bruner (2002) sustentou que, para Vygotsky, 

assim como para Piaget: 

[...] a mente serve como um intermediário entre o mundo exterior e a experiência 
individual; o primeiro nunca considerou que ela pudesse ser descrita em termos de 
cálculo lógico. A mente constitui mais um processo de atribuição do sentido à 
experiência. A produção da significação, segundo Vygotsky, não supõe apenas o 
recurso à linguagem, mas a consideração de todo o contexto cultural [...] (BRUNER, 
2002, p.128). 
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Evidencia-se que, para o construtivismo, a contribuição de Vygotsky ressaltou a 

importância de considerar a aprendizagem como uma atividade social, e não um processo 

individual, isolado. Neste contexto, o aluno beneficia-se de um ambiente, onde há trocas de 

conhecimentos e interações sociais que permitem a colaboração entre alunos, mesmo que 

possuam diferentes níveis de conhecimento (CARRETERO, 1997). 

Com relação à aprendizagem, Piaget (1969) afirma que ela ocorre quando dois 

movimentos simultâneos e integrados acontecem: (1) quando a criança, através de suas 

explorações, percebe e interpreta o que está à sua volta, assimilando estas informações à sua 

estrutura (mente); e (2) quando ela se adapta para acomodar a natureza dos objetos que serão 

aprendidos (PIAGET, 1969 apud BORDENAVE, 1989).  

Quanto ao conhecimento, Piaget o distingue, de acordo com o desenvolvimento da 

criança, em: conhecimento físico, conhecimento lógico-matemático e conhecimento social. 

Para ele, o conhecimento físico é construído pela criança através da observação e 

manipulação direta dos objetos à sua volta (abstração direta ou simples). Nesta fase, a criança 

explora as propriedades dos objetos, como, por exemplo, a forma, a cor e a textura 

(BARROS, 2006). No conhecimento lógico-matemático, a criança passa a “operar” sobre a 

realidade ao relacionar os elementos de maneira concreta e mental. Nesta fase, a criança 

compara e agrupa os objetos de acordo com suas propriedades, por meio da abstração 

reflexiva - quando mentalmente a criança observa “semelhanças” ou “diferenças” entre 

objetos - e da abstração direta - quando ela identifica, através da observação direta, elementos 

como cor, forma e textura dos objetos (BARROS, 2006). Como escreveu Herschkivitz (1987) 

e Fainguelernt (1990): 
 

Através de diferentes estratégias utilizadas no processo de ensino-aprendizagem da 
Geometria, o aprendiz tem a possibilidade de desenvolver a capacidade de ativar 
suas estruturas mentais, facilitando a passagem do estágio das operações concretas 
para o das operações formais. A Geometria é, portanto, um campo fértil para o 
exercício de aprender a fazer e aprender a pensar, porque a intuição, o formalismo, a 
abstração e a dedução constituem sua essência (HERSCHKOVITZ, 1987; 
FAINGUELERNT, 1990 apud FAINGUELERNT, 1999, p.22). 

 

Já o conhecimento social acontece por meio da transmissão social ou da linguagem, 

sendo a criança instruída acerca das convenções construídas de acordo com o meio cultural 

em que vive. São exemplos do conhecimento social: levantar-se ao escutar o hino nacional e a 

nomenclatura para o ato de contar, variando de acordo com o idioma (BARROS, 2006).  

Próxima à teoria cognitivista de Piaget, os estudos de David Ausubel levaram a uma 

teoria de assimilação cognitiva, na qual a interação de variáveis afetivas e cognitivas do 
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aluno, associadas a materiais educacionais, resultou numa aprendizagem significativa.  

(CARVALHO, 1993). Para que haja uma aprendizagem significativa, é preciso compreender 

como ocorre a modificação do conhecimento através dos processos mentais importantes nesse 

desenvolvimento. Como escreveu Ausubel (1968):  

 
A essência do processo da aprendizagem significativa é que as ideias expressas 
simbolicamente são relacionadas às informações previamente adquiridas pelo aluno 
através de uma relação não arbitrária e substantiva (não literal). Uma relação não 
arbitrária e substantiva significa que as ideias são relacionadas a algum aspecto 
relevante existente na estrutura cognitiva do aluno, como por exemplo, uma 
imagem, um símbolo, um conceito ou uma proposição (AUSUBEL; NOVAK; 
HANESIAN, 1980, p.34). 

 

Em sua teoria, Ausubel baseia-se em uma aprendizagem que estimule o aluno a 

imaginar-se como parte integrante do conhecimento. Através do emprego de termos 

familiares, imagens, informações relacionadas à sua realidade, diminui-se a distância entre a 

teoria transmitida na escola e o cotidiano do aluno. Na sua concepção, a aprendizagem não 

deve ignorar os conhecimentos prévios do aluno, mas sim aprimorá-los. Portanto, o professor 

deve buscar saber as “[...] representações que os alunos possuem sobre o que lhes será 

ensinado, mas também analisar o processo de interação entre o conhecimento novo e o que já 

possuem” (CARRETERO, 1997), de modo que o conhecimento deixe de ser algo distante de 

sua realidade e passe a ter um significado (PELIZZARI et al., 2002). No contexto da 

Matemática, a criança deve ser encorajada a “[...] refletir sobre as novas ideias, a trabalhar 

para ajustá-las às redes conceituais existentes, e desafiar as suas próprias ideias ou as ideias 

dos outros” (WALLE, 2009). 

Ao estudar uma nova forma de transpor os conteúdos didáticos através de infográficos 

interativos, propõe-se uma forma diferenciada de representar e interagir com estas 

informações. Nesse sentido, confluir os elementos específicos do design da informação e do 

design instrucional e os conceitos construtivistas nos processos de ensino-aprendizagem 

contribui para o desenvolvimento de materiais instrucionais que despertem no aluno o 

interesse em explorar os conteúdos apresentados através de uma interação gráfica 

significativa (ILLERA, 2010). 

Para Friesen (2004), é primordial reconhecer que tanto os objetos quanto as 

infraestruturas utilizadas nos conteúdos de e-learning6 devem ser pedagogicamente 

                                                        
6 Entende-se por e-learning a aquisição de conhecimentos e habilidades pelo uso de TICs (computadores, 
internet), por meio dos quais são disponibilizados conteúdos educativos para aprendizagem individual ou em 
grupo, com função tutorial e para a avaliação das aprendizagens (COLL; MONEREO, 2010, p. 266). 
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relevantes, devidamente reconhecidos e empregados por desenvolvedores e designers. Desta 

maneira, o contexto educacional existente, as questões de inovação tecnológica e a 

heterogeneidade de atividades educativas não podem ser ignoradas ao produzir OA. Como 

escreveu Silva (2005): 

 
[...] segundo a concepção construtivista, o sistema de objetos de aprendizagem deve 
permitir ao instrutor, como também ao aprendiz, generativamente construir, 
manipular, descrever ou organizar objetos de aprendizagem, e contribui para: 
enriquecer o sistema com recursos adicionais deixando de ser meramente um 
sistema de entrega instrucional; e fornecer uma experiência de aprendizagem 
significativa para o aprendiz (SILVA, 2005, p.62). 

 

2.2.3 Objetos de Aprendizagem 

 

Diante da evolução tecnológica, educadores e designers buscam maneiras criativas de 

utilizar as tecnologias digitais no desenvolvimento e produção de materiais didáticos flexíveis 

e compatíveis com o novo contexto informacional. Os OA reformulam a maneira como ocorre 

a disseminação do conhecimento e potencializam os recursos didáticos disponíveis por 

intermédio da exploração de diferentes mídias, como por exemplo: hipertextos, gráficos 

interativos, animações etc. (SANTOS; ALVES, 2006). Esta integração otimiza a concepção 

de materiais educacionais e atividades escolares que despertam o interesse do aluno, atendem 

às suas necessidades e expectativas, favorecendo o processo de construção do conhecimento 

(SILVA, 2005).  

Embora não exista um conceito preciso e definitivo sobre OA, sabe-se que, de maneira 

geral, representam “pedaços de conhecimentos” (FILATRO, 2008) com a finalidade de apoiar 

a aprendizagem mediada por recursos tecnológicos (MCGREAL, 2004, tradução nossa). A 

definição mais observada na literatura é a do IEEE LTSC Learning Object Metadata (LOM), 

que se refere aos OA como “[...] qualquer material digital ou não digital, que pode ser usado, 

reutilizado ou referenciado durante o ensino apoiado por tecnologias digitais” (IEEE LSTC, 

2013a, tradução nossa). Sosteric e Hesemeier (2004) definem os OA como “[...] arquivos 

digitais (imagem, filme, etc.) destinados para fins didáticos, que incluem - internamente ou 

por meio de associação - sugestões sobre o contexto adequado para a sua utilização” 

(MCGREAL, 2004, tradução nossa). 

Da mesma forma que não há um consenso sobre a conceituação de OA, a terminologia 

usada para descrevê-los também varia de acordo com os diferentes autores, como descreveu 

Mcgreal (2004, tradução nossa):  
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•  recurso (asset) (Wiley, 2000); 
•  componente (component) (IP et al., 1997; Koutlis, Roschelle e Reppening, 

1999); Quinn and Hobbs, 2000; Roschelle et al., 1999); 
• objeto de conteúdo (content objetc) (ADL, 2003; OASIS, 2003, Shabajee, 

2002; Slosser, 2001); 
• objeto instrucional (educational object) (Ilich, 1971; EOE, 2003; Friesen, 

2001); 
• objeto de informação(informational object) (Epsilon Learning Systems, 2003; 

Wieseler, 1999; Wiley, 1999); 
• objeto de conhecimento (knowledge object) (Merrill, 1999; Paquette and 

Rosca, 2002); 
• objeto de aprendizagem - genérico (learning object - generic) termo criado 

por W. Hodgins (Jacobsen, 2002); 
• recurso de aprendizagem (learning resource) (IMS Global Learning 

Consortium, 2000; Koper, 2003; Papatheodorou, Vassiliou e Simon, 2002; 
Paquette and Rosca, 2002); 

• objeto de mídia (media object) (ADL, 2001; Shabajee, 2002); 
• objeto de mídia puro (raw media object) (CanCore, 2003; Duval e Hodgins, 

2004; Information Object Strategy, 1999; Wieseler, 1999); 
• RIO (sigla em inglês para “objeto de informação reutilizável”) (Cisco 

Systems Reusable Information Strategy, 1999; Wieseler, 1999); 
• RLO (sigla em inglês para “objeto de aprendizagem reutilizável”) (Barritt 

and Lewis, 2002; Cisco Systems, 2001, MERLOT, 2002); 
• unidade de aprendizagem (unit of learning) (Sloep, 2004); 
• unidade de estudo (unit of study) (Koper, 2010). 

 

Diante das múltiplas definições e denominações para OA, diferentes enfoques e 

analogias foram utilizadas para explicá-los, de maneira a facilitar o seu entendimento. Desde 

o seu surgimento, os OA foram comparados aos blocos do brinquedo LEGO7. Acreditava-se 

que, assim como as pequenas peças de LEGO (unidades instrucionais), os OA poderiam 

combinar-se de inúmeras maneiras, criando estruturas maiores (estruturas instrucionais) 

(HODGINS; CONNER, 2000). As limitações desta analogia ficaram evidentes ao constatar 

que, diferentemente das propriedades dos blocos LEGO, os OA não são uniformes e nem 

sempre podem ser facilmente combinados, porquanto variam de acordo com o contexto de 

utilização, o tipo de conteúdo, a qualidade e o seu tamanho (MCGREAL, 2004, tradução 

nossa).  

Estas constatações refletem a analogia criada por Wiley (2000), que compara a 

complexidade de implementação de OA às ligações entre átomos para formação de 

moléculas. Neste contexto, a natureza dos OA pode restringir a sua utilização, ou o que pode 

ser criado a partir deles. Entretanto, constatou-se que nem todos os OA podem ser agregados, 

combinados ou funcionar de maneira similar.  

 

                                                        
7 LEGO é um brinquedo formado por peças que se encaixam, permitindo inúmeras combinações para construir 
objetos. O nome LEGO tem origem na abreviação de duas palavras dinamarquesas “leg godt” que significam 
“brincar bem”. O Grupo LGO foi fundado em 1932 por Ole Kirk Kristiansen (MORTENSEN, 2012). 
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Paquette e Rosca (2002) apud McGreal (2004, tradução nossa) referem se aos OA 

como células que podem ser combinadas e formar organismos simples ou complexos, em que 

o todo é maior que suas partes, o que chamariam de “Ecologia de um organismo 

instrucional”. Sob esta perspectiva, um OA ideal seria, por si só, equivalente a um organismo 

completo, que, no entanto, pode ser incluído e perfeitamente integrado à outra entidade 

quando agregado a um organismo maior. 

De acordo com Adell, Bellver e Bellver (COLL; MONEREO, 2010), há um “[...] 

acordo tácito quanto aos benefícios de se dispor de conteúdos digitais acessíveis pela rede e 

que possam ser reutilizados em diferentes contextos”. Sabe-se assim que, tão importante 

quanto a definição utilizada para designar um OA, deve ser a sua capacidade instrucional. 

Além da maneira como os OA são combinados, existe outro fator que pode afetar a 

validade instrucional de um OA: a sua granularidade ou tamanho (Figura 7). Os OA online 

podem ter diferentes níveis de granularidade, dos níveis mais simples – como os documentos 

de texto, imagem, vídeo clipe, imagem em 3D, estruturas em Java – aos níveis mais 

complexos – como os módulos (grupos de lições com menos de 10 horas de duração), cursos 

(grupo de lições com mais de 10 horas e com mais de 1 módulo) ou programas (grupo de 

cursos certificados) (LERMA, 2007).  

 
Figura 7 – Diagrama ilustrativo da Granularidade de um OA 

 
                                          Fonte: traduzido de MCGREAL (2004) 
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Para Silva (2005, p. 54), “[...] a decisão relacionada à granularidade do objeto de 

aprendizagem pode ser ponderada pelos benefícios de reutilização e os gastos de catalogação 

deste objeto”. Memmel (2005) apud Zapf (2007) afirma que a granularidade tem impacto 

direto na habilidade de adaptar, agregar e organizar os materiais instrucionais. Dessa forma, o 

potencial de reuso de um OA é inversamente proporcional à sua granularidade: quanto menor 

a unidade de aprendizagem, maior a facilidade de recontextualização e mais frequente será a 

sua reutilização.  

 

2.2.3.1 Características dos Objetos de Aprendizagem 

 

De acordo com Ally (MCGREAL, 2004), os OA devem ter formato digital para 

facilitar o armazenamento em repositórios virtuais e possibilitar a busca e a recuperação 

online quando pesquisados. Sua concepção e design devem favorecer o reuso em diferentes 

situações instrucionais e devem estar relacionados a um resultado de aprendizagem 

específico, de forma que o conteúdo, a sua avaliação e os recursos tecnológicos utilizados 

sejam adequados. De acordo com Singh (2001), apud Silva (2005), um OA deve ser bem 

estruturado e composto por três partes: o objetivo educacional, o conteúdo instrucional e a 

avaliação (Figura 8).  

 
Figura 8 – Diagrama ilustrativo dos três elementos que compõem um OA 

 
                                Fonte: adaptado de SINGH (2001) apud SILVA (2005) 
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O objetivo educacional refere-se à parte do objeto que apresentará os conteúdos que o 

aluno aprenderá a partir do seu estudo. O conteúdo instrucional representa o material didático 

que serve de suporte para atingir os objetivos de aprendizagem propostos, como por exemplo: 

animações, gráficos, imagens, etc. A avaliação possibilita ao aluno verificar o seu 

desempenho, permitindo remediar sua performance através da reutilização do objeto, tantas 

vezes quanto julgar necessário (SINGH 2001, apud SILVA 2005; MCGREAL, 2004), 

A combinação de um planejamento cuidadoso com o uso adequado de tecnologias 

digitais resultará no desenvolvimento de OA capazes de fornecer conteúdos instrucionais 

relevantes e significativos, que visam a satisfazer tanto as necessidades imediatas de 

aprendizagem, quanto as futuras (LONGMIRE, 2000). De acordo com McGreal (2004, 

tradução nossa), um OA deve apresentar um conjunto de competências que permitam avaliar 

o seu potencial. Estas competências são descritas abaixo: 

- Acessibilidade (Accessibility): acessar componentes instrucionais de um local remoto e 

entregá-los em outros locais; 

- Interoperabilidade (Interoperability): permite estipular as especificações relativas à 

concepção, desenvolvimento e apresentação dos OA, mantendo a troca de informações 

com outros sistemas instrucionais e contextos; 

- Adaptabilidade (Adaptability): permite customizar o material instrucional de acordo com 

o indivíduo ou contexto; 

- Reusabilidade (Reusability): flexibilidade para incorporar e utilizar os OA em diferentes 

situações ou contextos instrucionais; 

- Durabilidade (Durability): a capacidade de resistir à constante evolução tecnológica sem 

necessitar de reprojeto ou recodificação; 

- Acessibilidade Econômica (Affordability): aumentar a eficácia da aprendizagem, 

minimizando significativamente o tempo e os custos no processo de ensino-aprendizagem; 

- Avaliação (Assessability): avaliar a eficácia instrucional, a usabilidade e os custos; 

- Visibilidade (Discoverability): encontrar facilmente os componentes utilizando termos de 

busca simples e compreensíveis; 

- Intercambiáveis (Interchangeability): permitir a substituição de um componente por outro; 

- Gerenciamento (Manageability): encontrar, inserir, trocar e substituir componentes com 

facilidade; 

- Confiabilidade (Reliability): as demais “habilidades” podem ser utilizadas, se necessário.  

Para Longimore (2000), os objetos são definidos também por outros dois requisitos: o 

seu conteúdo e os metadados. Frequentemente o metadado é descrito como o “dado sobre o 
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dado” (WILEY, 2000; MCGREAL, 2004; SILVA, 2005), ou como “[...] a descrição de 

instâncias específicas dos componentes do modelo de conteúdo” (FILATRO, 2008).  

De acordo com Wiley (2000), os metadados são as informações que descrevem um 

objeto, trazem informações sobre “[...] palavras-chaves, assunto, versão, localização, regras 

de uso e propriedade intelectual, requisitos técnicos, tipo de mídia utilizada e nível de 

interatividade, entre outros” (FILATRO, 2008). Uma biblioteca, por exemplo, é formada por 

uma coleção de metadados que representam as informações sobre o nome de autores, títulos, 

datas de publicação, etc. Eles permitem localizar o livro desejado rapidamente, sem investigar 

todos os itens individualmente (Figura 9). Assim, um OA digital, independentemente do tipo 

de conteúdo instrucional, deve ser facilmente detectável através de buscas rápidas na internet 

(MCGREAL, 2004). 

 
Figura 9 – Representação de um Cartão de Biblioteca com os campos de informações ou metadados 

 
                         

   Fonte: traduzido de MCGREAL (2004) 

 

Segundo Mason (MCGREAL, 2004), em termos de organização do conteúdo digital, 

diferentes tipos de metadados podem ser utilizados. Dependendo de sua classificação, o 

metadado pode assumir diferentes funções - carregar informações sobre aspectos técnicos ou 

domínio-específico, como os que carregam informação educacional. Os metadados incluem 

uma lista de campos em comum para cada OA. Estes campos estão em conformidade com um 

modelo de especificações que permite criar, manipular e estocar dados eletronicamente, 

transferindo informações através de padrões que possibilitam a interoperabilidade - a troca de 
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informações (MCGREAL, 2004). 

Em suma, os metadados são propriedades de informação de arquivos e objetos, que 

viabilizam a sua catalogação e organização adequada. Estes atributos de dados, que são 

invisíveis aos usuários, são reconhecidos por motores de buscas que fazem uso de metadados 

- como por exemplo a maioria dos Learning Management System (LMS) (“Sistemas de 

Gerenciamento de Aprendizagem”, tradução nossa) ou Learning Management Operating 

System (LMOS) (“Sistemas de Gerenciamento de Objetos de Aprendizagem”, tradução nossa) 

- e facilitam a localização de um OA específico entre um vasto número de objetos digitais 

contidos em um repositório (LERMA, 2007). 

 

2.2.3.2 Repositórios Virtuais 

 

Os repositórios são considerados depósitos virtuais onde ficam armazenados os 

materiais instrucionais e suas informações (FILATRO, 2008). De acordo com o portal do 

MEC, Webeduc (2013a), os repositórios também podem ser entendidos como “[...] banco de 

dados por meio dos quais é possível localizar e obter recursos educacionais para diferentes 

níveis de ensino e disciplinas”.  

Downes (2004) divide os repositórios em duas categorias: aqueles que contêm OA e 

seus metadados - neste caso o repositório seria usado para localizar e entregar os OA - e 

aqueles que contêm apenas os metadados, funcionando apenas como um motor de busca para 

a pesquisa e localização dos OA.  

Quanto ao seu modelo, podem ser classificados como centralizado ou distribuído. No 

modelo centralizado, os metadados são localizados em um único servidor ou website, sendo 

que o OA, em si, pode estar armazenado, remotamente, em outro local. No modelo 

distribuído, os metadados estão contidos em inúmeros servidores e websites, reproduzindo a 

arquitetura “peer-to-peer” (“um-para-um”, tradução nossa), a qual permite a comunicação 

entre diferentes websites e servidores (MCGREAL, 2004). 

Estes repositórios oferecem a oportunidade aos alunos de acessarem os conteúdos de 

maneira criativa e inovadora, instigando a curiosidade sobre o tema pesquisado e contribuindo 

para os processos educacionais (KENSKY, 2010). No Brasil, verifica-se o crescimento do 

número de repositórios virtuais de acesso livre que disponibilizam materiais instrucionais em 

diferentes áreas do conhecimento e níveis educacionais. Alguns exemplos destes repositórios 

encontram-se listados no Quadro 2: 
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Quadro 2 – Exemplos de Repositórios virtuais de OA Nacionais 

 
 

Fonte: PORTAL EDUCAONLINE (2013) 
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Entre os repositórios de cunho educacional existentes hoje, o BIOE apresenta o maior 

número de OA com acesso livre, disponibilizados em diferentes formatos e disciplinas 

(SHINTAKU et al., 2013). O acervo, composto atualmente por 19.678 OA (BIOE, 2013), 

“[...] apresenta recursos educacionais digitais disponibilizados de acordo com os níveis de 

ensino previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira” (AFONSO et al., 2011). 

Diante deste fato, o repositório BIOE foi escolhido para proceder à análise dos OA 

interativos, com enfoque no ensino de geometria básica para o ensino fundamental, 

disponibilizados atualmente neste repositório.  
 

2.2.3.3 Análise de Objetos de Aprendizagem 

 

Quando professores e alunos buscam por um OA específico para determinado objetivo 

instrucional, deparam-se com uma variedade de opções disponibilizadas nos repositórios 

virtuais. Diante deste contexto, a preocupação reside em definir se os OA encontrados são 

realmente adequados às necessidades dos usuários, se há melhores alternativas e qual a 

maneira apropriada para utilizá-los (NESBIT; BELFER, 2004).  

É significativo reconhecer e avaliar as características importantes dos materiais 

instrucionais (ou OA), de forma a atestar ou não a sua qualidade (REATEGUI; FINCO, 

2010). Semelhante a outros recursos instrucionais, a avaliação é um componente necessário e 

deve ser parte integrante do processo de concepção, desenvolvimento, entrega e 

implementação dos OA. Para Lim (2007), embora haja uma escassez de pesquisas na 

implementação em larga escala de sistemas de avaliação de repositórios educacionais, existem 

desenvolvimentos notáveis quanto à avaliação dos OA em si; entre eles, Lim cita os 

instrumentos de avaliação Multimedia Educational Resource for Learning and Online 

Teaching (MERLOT) (Recurso Educacional Multimídia para Aprendizagem e Ensino online) 

e o Learning Object Review Instrument (LORI) (Instrumento de Revisão de Objetos de 

Aprendizagem). 

De forma similar, o LORI atua como uma ferramenta de apoio no processo de 

avaliação de OA multimídia, facilitando a sua comparação e auxiliando os usuários na busca 

por materiais instrucionais de qualidade e relevantes nos repositórios virtuais. De acordo com 

Leacock e Nesbit (2007, tradução nossa), esta abordagem heurística9 para avaliação não é 

                                                        
9 A avaliação heurística refere-se a uma abordagem informal e rápida de análise de uma interface que busca 

identificar problemas relacionados a sua usabilidade (NIELSEN; MOLICH, 1990). 
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única. “[...] Nielsen (1994), por exemplo, sintetizou um conjunto de diretrizes para avaliação 

de usabilidade de softwares, e Hedberg (2004) definiu sete discursos em multimídia design”. 

Desenvolvido pelo E-Learning Research and Assessment Network (eLera) e o Portal 

for Online Objects in Learning (POOL), o LORI fundamenta-se na interpretação de nove 

critérios que, através de seu somatório, definem os pontos fortes e fracos de um OA 

(LEACOCK; NESBIT, 2007): 

1. Qualidade do conteúdo (Content quality): veracidade, precisão, apresentação 

equilibrada das ideias e nível de detalhamento apropriado; 

2. Alinhamento dos objetivos de aprendizagem (Learning goal alignment): alinhamento 

das metas de aprendizagem, atividades, avaliações e características do aluno; 

3. Feedback e Adaptação (Feedback and adaptation): conteúdo flexível que possa ser 

adaptado de acordo com o feedback do aluno e suas necessidades de adaptação; 

4. Motivação (Motivation): capacidade de motivar e despertar o interesse dos alunos em 

explorar os conteúdos; 

5. Design (Presentation design): os projetos visual e sonoro reforçam o processo de 

aprendizagem e a assimilação mental do conteúdo exposto; 

6. Usabilidade da interação (Interaction usability): facilidade de navegação, 

previsibilidade acerca do perfil do usuário e qualidade dos recursos de ajuda; 

7. Acessibilidade (Accessibility): Projeto de controles e layouts que atendam às 

necessidades de alunos com deficiências; 

8. Reusabilidade (Reusability): capacidade de utilizar diferentes contextos de 

aprendizagem com alunos de níveis de experiência e conhecimentos variados; 

9. Observância de Normas (Standards compliance): adesão às normas e às especificações 

internacionais. 
 

A avaliação dos OA é um aspecto fundamental para o aprimoramento dos processos 

de concepção e desenvolvimento de objetos digitais, além de promover o melhor uso dos 

materiais disponibilizados e recrudescer a qualidade final do objeto digital. Para a finalidade 

desta pesquisa, foram considerados quatro critérios do instrumento de avalição LORI - design, 

usabilidade da interação, motivação e feedback - para proceder à análise dos OA selecionados 

no repositório virtual BIOE detalhados no Capítulo 3.  
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2.3 DESIGN DA INFORMAÇÃO 

 

O progresso das civilizações pode ser observado através do surgimento dos artefatos 

visuais: da escrita à matemática, de mapas e diagramas à computação visual. Esses artefatos 

visuais têm efeitos profundos sobre a capacidade do ser humano de assimilar, computar e 

compreender as informações, além de criarem novas formas de conhecimento (ANTONELLI, 

2008).  

A capacidade de informar através de representações visuais requer a habilidade de 

combinar o pensamento criativo e lógico tanto na pesquisa visual como na prática projetual. 

Através da composição de cores, tipos, layout e estilo é possível representar a cultura em que 

se vive, visto que estes elementos evocam percepções sensoriais e constituem a expressão do 

design moderno e da sociedade como um todo. Para Millman (2008), a alteração destes 

elementos impacta na forma que o ser humano percebe e reage ao mundo a sua volta. 

O termo design de informação refere-se à prática de representar gráfica e sistematicamente as 

informações, a fim de torná-las acessíveis e perceptíveis ao entendimento humano (CARD; 

MACKINLAY, SHNEIDERMAN, 1999; HORN, 1999). De acordo com o International 

Institute for Information Design (“Instituto Internacional de Design da Informação”, tradução 

nossa), o design da informação tem por finalidade alcançar os objetivos particulares em 

relação às necessidades de informação dos usuários, através do planejamento e elaboração dos 

conteúdos de uma mensagem, assim como dos ambientes em que serão apresentados (IID, 

2013). Os objetivos principais do design da informação, de acordo com Horn (1999), são:  

 
- Desenvolver os documentos que sejam compreensíveis, recuperados com 

precisão e rapidez, e fáceis de serem interpretados e aplicados na prática; 
- Projetar interações com equipamentos que são fáceis, intuitivos e agradáveis. 

Isto envolve resolver vários dos problemas relacionados à concepção da 
interface humano-computador; 

- Possibilitar a interpretação de espaços tridimensionais seja ele no âmbito urbano 
ou no espaço virtual (HORN, 1999). 

 

O design da informação pode ser visto sob diferentes perspectivas relacionadas às 

áreas do conhecimento, áreas do design, tipos de conteúdos, tipos de representações, meios de 

comunicação e contexto da mensagem. O design da informação contemporâneo tem suas 

raízes nas áreas do design gráfico, design instrucional, arquitetura e engenharia, como 

representado na Figura 10. Pettersson (2002, tradução nossa) resume o estudo do design da 

informação como sendo “[...] multi-disciplinar, multi-dimensional e global”. 
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Figura 10 – Modelo de Design da Informação: as áreas coloridas ilustram as disciplinas que compõem o  
Design da Informação 

 

 
   Fonte: traduzido de PETTERSSON (2002) 

 

 

Similar às disciplinas de arquitetura e artes plásticas, o design de informação também 

apresenta componentes práticos e teóricos, descritos por ele como infografia (infography) e 

infologia (infology). A infografia refere-se à composição e execução estruturadas de 

representações visuais que combinam texto, imagens e gráficos. Já a infologia engloba o 

estudo das representações visuais da informação, sua apresentação e interpretação, a fim de 

que sejam visualmente agradáveis e otimizem a sua compreensão (PETTERSSON, 2002, 

tradução nossa). 

Gadney (2012) observa que o design da informação moderno divide-se em dois 

campos, definidos a partir do volume de dados a serem interpretados: a visualização de dados 

e os infográficos. Para Meirelles (2013), o design da informação é uma das disciplinas que 

compõem a prática do design da comunicação, sendo subdividido em infográficos, design de 

sistemas (sistemas informacionais e de sinalização) e visualização de dados. Entretanto, Cairo 

(2012) considera o design da informação como uma das mais importantes disciplinas que 

fazem parte da arquitetura da informação, sendo formada em sua grande parte por 

infográficos e visualização de dados. 
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Quando se busca definir a disciplina de design da informação e seus ramos, observam-

se na literatura diferentes abordagens com relação ao tema. Todavia, há uma unanimidade 

quanto a sua finalidade: “[...] tornar certos fenômenos e partes da realidade visíveis e 

compreensíveis, visto que muitos destes fenômenos não são acessíveis a olho nu, e outros que 

ainda não fazem parte da natureza visual” (COSTA, 1998 apud CAIRO, 2012). 

 

 

2.3.1 Infográficos e Visualizações de Dados  

 

Bergström (2008) salienta que o sucesso de uma mensagem está relacionado à maneira 

que os elementos, forma e conteúdo, são combinados em um layout. Vale dizer: o êxito é 

atingido quando a representação gráfica de uma informação, sua configuração e disposição 

traduz de maneira clara o conteúdo da mensagem. Neste contexto, forma e conteúdo estão 

interligados: não existe forma sem um conteúdo a ser representado, e nenhum conteúdo existe 

verdadeiramente até ser transformado durante o processo de design. De forma similar, a 

comunicação não se resume em apenas chamar a atenção do espectador, mas transformar a 

informação em algo possível de ser compreendido, útil, interessante e agradável aos olhos 

(FRASCARA, 2004). Como aduziu Dondis (2007):  

 
Na criação de mensagens visuais, o significado não se encontra apenas nos efeitos 
cumulativos da disposição dos elementos básicos, mas também no mecanismo 
perceptivo universalmente compartilhado pelo organismo humano. Colocando em 
termo mais simples: criamos um design a partir de inúmeras cores e formas, 
texturas, tons e proporções relativas; relacionamos interativamente esses elementos; 
temos em vista um significado. O resultado é a composição, a intenção do artista, do 
fotógrafo ou do designer (DONDIS, 2007, p.30). 

 

 

A primeira representação infográfica conhecida foi atribuída a Nicolas Oresme, bispo 

de Lisieux (1320-1382), em meados do século XIV. Oresme utilizou colunas verticais ao 

longo de um eixo horizontal para representar graficamente as mudanças ocorridas num 

determinado período (Figura 11). Mijksenaar (1997) observa que o sistema de eixos 

horizontais e verticais foi desenvolvido cientificamente por René Descartes, no século XVII, 

o que subsequentemente veio a ser conhecido como Coordenadas Cartesianas. 

 

 

 



58 

Figura 11 – Representação gráfica das mudanças ocorridas com a passagem do tempo, 
 desenvolvida por Oresome (século XIV) 

 

 
                                                              Fonte: MIJKSENAAR (1997) 
 

Historicamente, a importância das visualizações pode ser observada através de mapas, 

gráficos e diagramas que impactaram, de modo significativo, a sociedade, alterando políticas 

de governos, pesquisas científicas e a opinião pública como um todo. Em seu livro “De 

Revolutionibus orbium coelestium” (“Sobre as Revoluções das Esferas Celestes”, tradução 

nossa) (1543), Nicolas Copernicus utiliza um diagrama, simples e austero, para ilustrar a 

posição dos planetas ao redor do Sol, confrontando a teoria geocêntrica da época. Copernicus 

sintetizou páginas de cálculos e tabelas ao representar, em apenas algumas linhas, os seis 

planetas dentro de esferas fixas, com o Sol posicionado em seu centro (Figura 12) (EYE, 

2012). 
Figura 12 – Representação gráfica dos planetas ao redor do Sol 

 

 
                                                                       Fonte: EYE (2012) 
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Outro exemplo histórico importante é o mapa criado pelo engenheiro francês Charles 

Joseph Minard (1781-1870), considerado por Tufte (1990) um dos melhores gráficos 

estatísticos já ilustrados (Figura 13). Em seu mapa, Minard representa as informações 

estatísticas relativas a número de soldados, variações de temperatura e informações 

topográficas, como direção, distância e localização, durante a marcha de Napoleão em 

Moscou (MIJKSENAAR, 1997).  

 

 
Figura 13 – O Mapa da Guerra de Charles Joseph Minard (1812-1813) 

 

 
Fonte: MIJKSENAAR (1997) 

 
 

A leitura diagramática da epidemia de cólera em Londres, realizada por John Snow 

(1854), é outro marco importante do design da informação. Por meio dela, foi possível 

demonstrar que a cólera era uma doença transmissível pela água e não pela poluição do ar 

(Figura 14). Apesar de mapas e diagramas serem exemplos clássicos, a visualização também 

se pode apresentar na forma de instalações e narrativas dinâmicas, como no filme “Powers of 

Tem” (“Potências de Dez”, tradução nossa), de Charles e Ray Eames (1968), que retrata a 

escala relativa do universo (em fatores de 1025 à 10-18), desafiando a percepção humana sobre 

a proporção do que nos cerca  - do universo ao átomo (Figura 15) (ANTONELLI, 2011). 
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Figura 14 – Mapa de Londres com a Leitura Diagramática de Snow (1854): as mortes por Cólera estão 
representadas por barras e os poços de água (pumps) por círculos 

 

 
Fonte: TUFTE (1997) 

 
 

Figura 15 – Imagem de uma das cenas do curta-metragem Powers of Ten 

 

 
                                                                        Fonte: EAMES OFFICE (2010) 
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A educação visual e a necessidade de informar os cidadãos comuns e estudantes foram 

os principais motivos que levaram o filósofo e sociólogo austríaco Otto Neurath a 

desenvolver o ISOTYPE - International System of Typographic Pictorial Education 

(“Sistema Internacional de Educação Pictórica Tipográfica”, tradução nossa) - entre os anos 

de 1925 e 1934 (HOLLIS, 2005; EYE, 2012).  As informações sobre as estruturas sociais e 

econômicas da sociedade austríaca eram informadas a partir de duas regras básicas do sistema 

ISOTYPE (Figuras 16 e 17):  

 
1) um número grande deve ser representado por um grande número de signos, e não 
por um signo único de maiores proporções; 2) a apresentação deve ser livre de 
perspectiva, pois as distâncias obrigariam a criação de signos menores, o que 
confundiria o público quanto ao seu valor (HOLLIS,  2005, p.13). 
 
 

 

Figura 16 – Infográfico How Long Do Animals Live (“Quanto Tempo os Animais Vivem”, tradução nossa) 

 

 
 Fonte: BRAIN PICKINGS (2012) 
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Figura 17 – Infográfico Handelsmarine der Erde (“Marinha Mercante das Nações”, tradução nossa) 
 

 
Fonte: BRAIN PICKINGS (2012) 

 

 

A influência destes pictogramas pode ser observada em infográficos e visualizações 

atuais e formam a base da linguagem visual moderna (BURKE, 2008). Em seu livro 

Designing Data Visualizations: Representing Informational Relationships (“Projetando 

Visualizações de Dados: Representando as Relações Informacionais”, tradução nossa), 

Iliinksy e Steele (2011) referem-se ao termo infográficos como um tratamento personalizado 

da informação. Representados por ilustrações desenvolvidas manualmente ou através de 

softwares como o Adobe Illustrator®, apresentam um conteúdo visualmente atrativo que 

desperta a atenção do usuário e transmite as ideias essenciais surgidas dos dados 

representados.  

A Figura 18 apresenta um dos conjuntos infográficos, criados pela designer Timm 

Kekeritz, com a finalidade de visualizar o consumo de água por pessoa, empresa ou nação, na 

produção de produtos, bens e serviços (KLATEN et al., 2008). Os dados utilizados em Virtual 

Water (“Água Virtual”, tradução nossa) foram retirados da pesquisa realizada por Chapagain 

e Hoekstra (2004), Water Footprints of Nations: Value of Water Research Report (“Pegada 

Hídrica das Nações: Relatório de Pesquisa, o Valor da Água”, tradução nossa) - UNESCO-

IHE. 

 
. 
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Figura 18 – Infográfico Virtual Water 

 
Fonte: KLANTEN et al. (2008) 

 

Diferentemente dos infográficos, as visualizações de dados dizem respeito às 

representação visuais de um grande volume de dados, elaboradas através de sistemas 

computacionais (algorítmos) ou softwares de diagramação. As visualizações são geralmente 

interativas e permitem ao usuário encontrar o significado a partir de informações complexas. 

As visualizações podem ser atualizadas ou reprogramadas mais facilmente com a alimentação 

de novos dados (ILLINKSY; STEELE, 2011; GADNEY, 2012; MEIRELLLES, 2013).  

A Figura 19 ilustra a visualização interativa Flight Patterns (“Padrões de Vôo”, 

tradução nossa), desenvolvida por Aaron Koblin, com a finalidade de representar o tráfego 

aéreo nos Estados Unidos. As visualizações representam mais de 200 mil aeronaves em vôo 

sobre aquele país - a imagem abaixo representa o tráfego aéreo para a cidade de Atlanta. 

 

Figura 19 – Visualizações Interativas do projeto Flight Patterns  

 
Fonte: KOBLIN (2008) 
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O design da informação contemporâneo remodela-se ao incorporar os avanços das 

tecnologias digitais. Os infográficos que anteriormente dominavam apenas o universo 

impresso de livros, jornais e revistas, tornaram-se interativos, oferecendo novas formas de 

interatuar com a informação (MEIRELLES, 2013). Para Antonelli (2011), um design de 

visualização eficiente ajuda a unir dados quantitativos e qualitativos, torna-os esteticamente 

atrativos, maximiza o seu poder de comunicação e estimula os usuários a navegar pelas 

informações.  

Como observa Tufte (1990, tradução nossa), “[...] o que deve ser buscado em projetos 

para a exibição de informações é o retrato claro de complexidade. O papel do designer não é 

complicar o simples, mas sim possibilitar o acesso visual do sutil e difícil - que é a revelação 

do complexo”. 

 

2.3.2 Visualizações no Contexto Instrucional  

 

No processo de ensino-aprendizagem, os sistemas de representações visuais 

influenciam tanto os processos cognitivos, quanto os processos sociais que envolvem a 

aprendizagem, atuando de forma a “[...] potencializar a construção e o desenvolvimento ativo 

do próprio conhecimento e podem funcionar, também, como ferramentas mediadoras do 

diálogo educacional entre professores e alunos e do diálogo entre alunos” (COLL; ENGEL; 

BUSTOS, 2008).  

Em seu livro Information Design: An Introduction (“Design de Informação: Uma 

Introdução”, tradução nossa), Pettersson (2002) cita os trabalhos de Win (1993), Pressley 

(1993) e Dwyer (1978, 1985), com relação à otimização do processo de ensino-aprendizagem 

através do uso de representações visuais. Segundo estes autores, o uso combinado de textos e 

imagens ajuda a decodificação e retenção da informação, facilitando a performance do aluno 

(PETTERSSON, 2002).  

Os estudos desenvolvidos por Gimeno (1980) apud Bertin (2011), em escolas, no 

nível fundamental, sugerem que os gráficos, quando aplicados às disciplinas, contribuem para 

o raciocínio lógico, o processo de análise e a tomada de decisão e apoiam  os processos de 

leitura e escrita em alunos com dificuldade de aprendizagem, além de se constituírem num 

elemento motivacional. Como observou Mayer (2001) apud Lohr e Gall (2008), “Os 

estudantes aprendem melhor com palavras e imagens do que somente com palavras”, ao 

resumir os benefícios instrucionais da aprendizagem apoiada por recursos visuais.  

Para Lévy (1993), as representações visuais, como mapas, diagramas, signos da 
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escrita, simbolizam de maneira sucinta e rápida os dados numerosos que seriam difíceis de 

serem entendidos diretamente. É devido a esses sistemas externos de representações visuais 

que problemas abstratos podem ser solucionados:  

Uma vez que tenhamos nos exercitado o bastante, podemos imaginar que 
manipulamos símbolos sensíveis e que, durante esta atividade, efetuamos 
reconhecimentos rápidos. É aqui que entra em jogo a terceira faculdade cognitiva: 
nossa capacidade de ‘rodar’ modelos mentais de nosso ambiente. Podemos, por 
exemplo, imaginar que armamos uma operação durante um exercício de cálculo 
mental ou então dispor mentalmente certas informações em uma tabela de 
referências cruzadas, utilizar imagens internas de diagramas, figuras ou de mapas 
para esquematizar um raciocínio ou uma situação complexa, etc. Nossa destreza em 
resolver certos problemas, imóveis, de olhos fechados, deriva da capacidade, 
aprendida, de resolvê-los fisicamente, encadeando atos reais e percepções aos 
sistemas semióticos fornecidos por nossa cultura (LÉVY, 1993, p.159). 
 

 
Com o passar dos anos e os avanços tecnológicos nas áreas de comunicação, 

informação e tecnologias digitais, a visualização da informação passou a explorar o 

dinamismo e a interatividade da computação gráfica para desenvolver novas representações 

visuais que otimizam as capacidades cognitivas do ser humano (CARD; MACKINLAY, 

SHNEIDERMAN, 1999). Corroborando, Petterson (2002) observa que a era informacional 

reflete a necessidade crescente dos chamados information utility goods (“bens de utilidade 

informacional”, tradução nossa): a aprendizagem apoiada por computador, materiais 

educacionais, símbolos gráficos; sistema de hipertexto e produtos multimídia; interfaces de 

computador; webpages; entre outros exemplos de materiais informacionais que servem de 

apoio às atividades diárias. 

Para Bertin (2011), o desenvolvimento tecnológico possibilitou o aprimoramento no 

processamento da informação e, por consequência, o entendimento dos conteúdos 

visualizados, tornando menos complexa a comunicação. Aprender através de gráficos 

(learning by graphics), para Bertin (2011), é, sem dúvida, uma das melhores soluções para a 

renovação dos métodos de ensino-aprendizagem e uso de tecnologias em salas de aula. 

 

2.3.3 Design de Gráficos Informacionais no Desenvolvimento de Objetos de 

Aprendizagem 

 

A pesquisa visual em design gráfico envolve uma série de atividades e explorações 

que possibilitam o desenvolvimento de novas propostas para a solução de problemas e a 

geração de novas técnicas de pensamento. Para Nobel e Bestley (2005), “experimentar” tem 

sido uma palavra muito utilizada no design contemporâneo. Experimentos fazem parte do 
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processo de pesquisa visual, servem para investigar ou testar uma hipótese, além de 

enriquecerem o processo criativo por meio da análise de formas, materiais e novas 

ferramentas.  

Para Richard Hollis (apud NOBEL e BESTLEY, 2005), o desenho gráfico tem a sua 

própria linguagem, composta de uma gramática incerta que está continuamente expandindo o 

seu vocabulário. Desta forma, é fundamental que o designer busque aprofundar os seus 

conhecimentos sobre os aspectos que envolvem a linguagem do design - entre eles, a forma, a 

cor, a textura e a simetria (SUDJIC, 2008). Resnick (2003) acrescenta que, 

independentemente do formato ou contexto, todo design irá consistir de um ou mais 

elementos básicos da comunicação visual.  

Segundo Munari (2011, p.69), a comunicação visual ocorre através de mensagens 

visuais, que são compostas de duas partes: a informação propriamente dita, que carrega a 

mensagem; e o suporte visual, formado por um conjunto de elementos que possibilitam a 

visualização da informação. Estes elementos compõem as partes fundamentais da mensagem 

visual e devem ser estudados a fim de que elas possam ser “[...] utilizadas com máxima 

coerência em relação à informação. São elas Textura, Forma, Estrutura, Módulo, Movimento” 

(MUNARI, 2011).  

Para Lupton e Phillips (2008), os elementos visuais básicos como o ponto, a linha, o 

plano e a escala, a cor, a hierarquia e as layers (“camadas”, tradução nossa), descritos em seu 

livro Graphics Design the New Basics (“Novos Fundamentos do Design Gráfico”, tradução 

nossa) possuem um papel importante no design de infográficos. Os autores salientam que as 

representações gráficas e suas associações visuais assumem significados específicos na 

decodificação tanto de informações numéricas e cronológicas, quanto daquelas relativas a 

tamanhos, proporcionalidade, ligações estruturais e outras conexões. A Figura 20 ilustra o 

infográfico desenvolvido pelo designer Nicholas Felton para visualizar as informações sobre a 

vida de seu pai. As representações gráficas exploram diferentes formatos, cores e o uso da 

tipografia para informar e conectar os eventos cronologicamente. 

Embora o entendimento de uma mensagem visual esteja relacionado com a disposição 

dos elementos gráficos-visuais básicos, ele depende também da maneira como cada indivíduo 

percebe esta informação (DONDIS, 2007). Para Frascara (2004), a função biológica da 

percepção visual reside em fornecer informações sobre o mundo a sua volta, ajudando o ser 

humano a entender o que o cerca e a assegurar a sua sobrevivência.  
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Figura 20 – The 2010 Feltron Annual Report (“Feltron Relatório Anual 2010”, tradução nossa) 

 
Fonte: FELTRON (2013) 

 

Em seus estudos sobre percepção e visualização da informação, Ware (2004) observa 

que o ser humano adquire mais informações através da visão do que através de todos os 

outros sentidos combinados. O sistema visual humano é um exímio reconhecedor de padrões; 

entretanto, diferentemente de uma câmera, a mente humana captura apenas aquilo que lhe 

interessa em determinado “cenário” (GIBSON, 1966 apud PETTERSSON, 2002). Cada 

mente seleciona o que lhe interessa de maneira variada; contudo, o designer pode prever - e 

até mesmo guiar - o olhar do espectador, se princípios básicos forem aplicados na organização 

das representações visuais (LIPTON, 2007) . Como escreveu Dondis:  

 
[...] criamos um design a partir de inúmeras cores e formas, texturas, tons e 
proporções relativas; relacionamos interativamente esses elementos; temos em vista 
um significado. [...] Ver é outro passo distinto da comunicação visual. É o processo 
de absorver informação no interior do sistema nervoso através dos olhos, do sentido 
da visão (DONDIS, 2007, p.30). 
 

Neste sentido, os estudos sobre a percepção desenvolvidos pela escola de psicologia 

Gestalt contribuíram para explicar a organização perceptiva, a forma “[...] como o organismo 
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humano vê e organiza o input visual e articula o output visual.” (DONDIS, 2007). Segundo 

Ware (2004), os princípios produzidos pela Gestalt embasam a organização da informação e 

servem de referência para a criação de gráficos informacionais, entre eles: 

1. Similaridade: refere-se à habilidade do ser humano de agrupar elementos, distinguindo 

diferenças e similaridades entre eles. A aplicação da similaridade no tratamento de 

títulos e subtítulos – estilo de fonte, tamanho e cor – revela-se como um mecanismo de 

identificação do nível de importância que determinado grupo de elementos possui num 

layout. (LIPTON, 2007), Além disso, contribui para a organização hierárquica dos 

elementos (LIPTON 2007; BERTIN, 2011) - elementos grandes são mais importantes 

que os menores, e assim por diante - assim como para o alinhamento ou sistema de 

grade utilizado no ordenamento do layout (LIPTON 2007); 

2. Proximidade: refere-se à organização dos elementos de acordo com a sua proximidade 

espacial – quanto mais próximos os elementos, maior é a sua correlação. Um exemplo 

disto é a proximidade de um texto a uma imagem, de modo a enfatizar a relação entre 

ambos (LIPTON, 2007). Ware (2004) considera a proximidade um dos princípios 

mais úteis em design, por contribuir para a organização dos elementos num layout; 

3. Figura de Fundo: refere-se à distinção entre o objeto e o background (fundo). Este 

princípio trabalha o contraste entre os elementos textuais e gráficos, contribuindo para 

a sua leitura e guiando o foco do usuário (LIPTON, 2007); 

4. Simplicidade: todas as representações visuais tendem a ser percebidas em sua forma 

mais simples pelo espectador. Quanto mais simplificada for a forma criada pelo 

designer, mais fácil será a sua compreensão pelo observador (LIPTON, 2007); 

5. Fechamento: refere-se à habilidade de mentalmente fechar os espaços existentes em 

objetos regulares (WARE, 2004), sendo essencial para a formação de unidades e  a 

organização (FILHO, 2000); 

6. Continuidade: a boa continuidade refere-se à impressão visual de que os elementos 

acompanham uns aos outros, de forma contínua (FILHO, 2000). 

Com relação ao desenvolvimento de materiais instrucionais em específico, são 

observadas as orientações sugeridas por Lohr e Gall (2008) para o tratamento e 

relacionamento de textos, imagens e disposição das informações. Tais orientações encontram-

se  descritas no Quadro 3. 
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Quadro  3 – Orientações para o design visual de projetos instrucionais 

 

Fonte: traduzido de LOHR; GALL (2008) 
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Outro aspecto importante no processo de design de gráficos informacionais está 

relacionado à seleção de cores. Segundo Lupton e Phillips (2008), as cores podem descrever a 

realidade, diferenciar, conectar, enfatizar, esconder e comunicar um estado emocional. A sua 

percepção está relacionada não somente aos seus atributos físicos, mas também aos 

psicológicos e comportamentais (DREW; MEYER, 2005).  As cores guiam a atenção do 

espectador e, de forma dinâmica, compõem a comunicação visual (AMBROSE; HARRIS, 

2008). Para Tufte (1990), as cores criam hierarquias, estabelecendo tanto diferenças na 

relevância das informações, quanto na sequência da leitura e navegação. 

Fleming e Levie (1978 apud Pettersson, 2002) observaram o uso afetivo das cores e a 

sua associação com determinadas sensações. As cores amarelo, laranja e vermelho são 

consideradas cores quentes, visto que causam sensação de aconchego. O Vermelho denota 

forte carga emocional. O violeta, azul e verde são consideradas cores frias, por passarem uma 

sensação de clama e serenidade. Flemming e Levie (1978, 1993 apud  Pettersson, 2002) 

constataram ainda que crianças preferem cores claras a cores escuras e sóbrias. Neste aspecto, 

Druin (1996) vai além: a autora afirma que, para as crianças, não basta que as cores sejam 

vibrantes e claras, elas também devem ser usadas de maneira significativa e contextualizada, 

já que tão somente a utilização de cores elementares em um design não é suficiente para 

tornar o conteúdo mais divertido ou o aprendizado de matemática mais fácil.  

Diante de tantas possíveis associações, não foi por outra razão que Dondis (2007) 

afirmou que a percepção da cor, dentre todos os outros elementos específicos do processo 

visual, é o mais emocional: 
 
A cor não apenas tem um significado universalmente compartilhado através da 
experiência, como também um valor informativo específico, que se dá através dos 
significados simbólicos a ela vinculados. Além do significado cromático 
extremamente permutável da cor, cada um de nós tem suas preferências pessoais por 
cores específicas (DONDIS, 2007, p.69-70). 

 

 

De forma similar, a designer gráfica Orlagh O'Brian (2007) observou a relação 

existente entre cor e emoção em seu estudo Emotionally Vague (“Emocionalmente Vago”, 

tradução nossa). Através de um questionário aplicado a 250 (duzentas e cinquenta) pessoas, 

entre 6 (seis) e 75 (setenta e cinco) anos de idade, buscou identificar a cor que melhor 

representava os sentimentos de anger (“raiva”, tradução nossa), joy (“alegria”, tradução 

nossa), fear (“medo”, tradução nossa), sadness (“tristeza”, tradução nossa) e love (“amor”, 

tradução nossa). Os resultados obtidos estão ilustrados na Figura 21.  
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Figura 21 – Projeto Emotionally Vague, Universidade de Artes - London College of Communication 
 

 
Fonte: O'BRIEN (2006) 

 

Assim, verifica-se que a cor mostra diferenças, similaridades, guia a atenção do leitor, 

estimula a continuidade da leitura e, principalmente, transmite um significado (LIPTON, 

2007). Seu uso adequado facilita a comunicação, e, no contexto instrucional, favorece a 

performance do aluno ao enfatizar, separar e definir as informações (PETTERSSON, 2002). 

Em virtude de sua importância, Lipton (2007) recomenda que o designer crie um plano de 

cores, antes de iniciar um projeto gráfico, pelo qual seja possível comparar e estudar as cores 

mais adequadas ao contexto do projeto. 

 

2.4 DESIGN DE INTERAÇÃO  

 

Muito antes da introdução do computador pessoal, da internet e da tecnologia wireless, 

o Design de Interação já existia. Mesmo sem o reconhecimento formal como disciplina, a sua 

história começa com a necessidade do ser humano de se comunicar, de interagir (SAFFER, 

2007).   

Os sinais de fumaça utilizados pelas tribos americanas e as pedras marcadas usadas 

como sinais pelos celtas e inuítes foram as primeiras formas de interação a longa distância de 

que se tem conhecimento. Muitos séculos depois, em 1830, Samuel Morse criou o telégrafo - 

um sistema que transformava pulsos eletromagnéticos em uma linguagem de códigos, 

permitindo a comunicação a longa distância. O Código Morse e o telégrafo foram os 

primeiros exemplos da necessidade de desenhar, de planejar um sistema de uso a ser 

implementado. Desde então, novas formas de comunicação e tecnologia foram desenvolvidas, 
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remodelando e reestruturando os padrões de interatividade (SAFFER, 2007). 

Considerado como disciplina há menos de duas décadas, o Design de Interação ainda é 

visto como um conceito relativamente recente, em busca de um posicionamento definido 

entre as demais disciplinas do Design (SAFFER, 2007). Moggridge (2007, em tradução 

nossa) define o Design de Interação como “[...] o design dos aspectos subjetivos e qualitativos 

de tudo aquilo que é digital e interativo, criando designs que são úteis, desejáveis e 

acessíveis”. Neste sentido, Preece, Rogers e Sharp (2005) observam que o sucesso do design 

de interação reside na combinação dos conhecimentos provenientes de várias disciplinas, que 

possibilitam ao designer compreender os aspectos importantes relacionados aos usuários 

(Figura 22): 
A importância de se entender como os usuários agem e reagem a situações e como 
se comunicam e interagem acarretou o envolvimento de pessoas de disciplinas 
diferentes, como psicólogos e sociólogos, em questões referentes ao design da 
interação. Da mesma forma, a crescente importância de se entender como projetar 
diferentes tipos de mídias interativas de maneira eficaz e prazerosa envolveu 
também uma diversidade de outros profissionais, incluindo designers gráficos, 
artistas, animadores [...].(PREECE; ROGERS; SHARP, 2005, p.28). 

 
Figura 22 – Disciplinas relacionadas ao Design de Interação 

 
                                                Fonte: traduzido de SAFFER (2007, p.17) 
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Verplank (2007) sintetiza o design de interação a partir das respostas a três questões: 

como você age, como você se sente e como você entende (Figura 23). A primeira pergunta 

busca saber “o que” faz a pessoa para a qual se está projetando e “como” ela o faz. As 

respostas apoiam as escolhas do designer ao projetar a maneira como o usuário irá manipular, 

interagir com o artefato. Como sustenta Verplank (2007), “[...] há sempre uma opção entre 

handles (puxadores) e buttons (botões)”. A segunda questão compreende o projetar de um 

objeto que seja visualmente atraente e engajador, que desperte o interesse do usuário e 

explore os aspectos emocionais e sensoriais que envolvem o design de interação. A terceira 

questão, por fim, diz respeito ao oferececimento de informações e caminhos através dos quais 

os usuários possam utilizar os objetos de maneira simples e intuitiva (VERPLANK, 2007); 

em outras palavras, o design deve propiciar que o usuário possa descobrir o que fazer e tenha 

condições de saber o que está acontecendo (NORMAN, 2002). 

 
Figura 23 –  Diagrama da descrição do Design de Interação realizado por Verplank 

 

 
Fonte: traduzido de VERPLANK (2007) 

 

Através dos avanços tecnológicos e da pesquisa em design, o Design de Interação tem 

a possibilidade de desenvolver novas formas de resolver problemas, descobrir oportunidades e 

criar novos objetos e experiências. Projetar uma experiência intangível pode ser mais 

complexo do que projetar um objeto sólido, exigindo do designer a habilidade de orquestrar 

vários elementos para informar a experiência de interagir com um produto, um artefato digital 

ou um serviço (WUDJEC, 2011). Como salienta Saffer (2007), o trabalho de designers de 
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interação ajuda a remodelar o mundo a sua volta, um pouco de cada vez, através do 

desenvolvimento de novos conceitos, produtos e serviços. 

 

2.4.1 Desenhando a Interação - Usabilidade 

 

Ao projetar um artefato digital ou analógico, o designer está desenhando não apenas a 

aparência do objeto, mas também o seu comportamento, a sua interação com o usuário 

(MOGGRIDE, 2007). Em seu livro O Design do dia-a-dia, Norman (2002) considera 

importante observar as necessidades e os interesses dos usuários de forma a desenvolver 

produtos compreensíveis e facilmente utilizáveis, que explorem as características inerentes 

naturais das pessoas, assim como as do mundo a sua volta.  

De acordo com Nielsen (1993), a usabilidade não é uma propriedade isolada e uni-

dimensional de uma interface; é, sim, composta por múltiplos componentes que asseguram 

que os “[...] produtos sejam fáceis de usar, eficientes, e agradáveis - da perspectiva do 

usuário” (PREECE; ROGERS; SHARP, 2007). Estes atributos são: 

- Aprendizagem (learnability): o sistema deve ser fácil de aprender e usar, de forma que 

o usuário possa realizar tarefas sem esforço; 

- Eficiência (efficiency): o uso do sistema deve ser eficiente, de modo a possibilitar um 

alto grau de produtividade, assim que o usuário tenha aprendido a usá-lo;  

- Memorização (memorability): o sistema deve ser fácil de recordar de forma que um 

usuário ocasional seja capaz de retornar ao sistema, mesmo após algum tempo sem 

utilizá-lo, sem ter que aprender novamente a usá-lo; 

- Erros (errors): o sistema deve ter uma baixa taxa de erros, possibilitando que os 

usuários cometam poucos erros ao usá-lo e, se cometerem erros, sua correção seja 

simples; 

- Satisfação (satisfaction): o sistema deve ser agradável de usar, fazendo que os usuários 

sintam-se subjetivamente satisfeitos ao utilizá-lo. 

Salienta-se que, com o desenvolvimento tecnológico e as novas formas de utilizar as 

TICs, o design da interação, além de focar na melhora da eficiência e da produtividade na 

realização de tarefas, está progressivamente preocupado em desenvolver objetos interativos 

que sejam (PREECE; ROGERS; SHARP, 2007):  

- Satisfatórios; 

- Agradáveis; 

- Divertidos; 
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- Interessantes; 

- Úteis; 

- Motivadores; 

- Esteticamente apreciáveis; 

- Incentivadores da criatividade; 

- Compensadores; 

- Emocionalmente adequados. 

Como ressaltaram Preece, Rogers e Sharp (2005), o objetivo de idealizar produtos 

com tais características está principalmente na experiência que estes proporcionarão ao 

usuário. Desta forma, as “[...] metas decorrentes da experiência do usuário diferem das metas 

de usabilidade, que são mais objetivas, no sentido de que são preocupadas com a maneira 

como os usuários lidam com o produto interativo”. A Figura 24 ilustra a relação entre ambas e 

as possíveis combinações durante o processo de Design de Interação.  

 
Figura 24 –  Relação entre as Metas de Usabilidade e as Metas Decorrentes da Experiência do Usuário 

 

 
Fonte: adaptado de PREECE; ROGERS; SHARP (2007)  
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Neste sentido, ao projetar um artefato digital é importante entender qual o contexto de 

seu uso, qual a tarefa a ser realizada e quem serão seus usuários. Pensar sobre usabilidade 

para crianças difere da maneira como é pensada para os adultos, visto que as crianças 

possuem características singulares, que demandam enfoques diferentes para o 

desenvolvimento de objetos digitais. Como destacaram Preece, Rogers e Sharp (2005): 
 

 

Uma das principais razões para se ter um melhor entendimento acerca dos usuários 
se deve ao fato de que usuários diferentes têm necessidades diferentes e produtos 
interativos devem ser projetados de acordo com tais necessidades. Por exemplo, as 
crianças apresentam expectativas diferentes das dos adultos quanto à maneira de 
com que querem aprender ou jogar. Nesse sentido, podem considerar desafios 
interativos e personagens de desenhos animados altamente motivadores, ao passo 
que a maioria dos adultos os tem como algo aborrecido. Em contrapartida, os 
adultos geralmente apreciam discussões sobre os tópicos, ao passo que a crianças,  
por sua vez, as consideram maçantes (PREECE; ROGERS; SHARP, 2005, p.35). 
 

 

Outra forma de conceituar a usabilidade, consoante Preece, Rogers e Sharp (2005), é 

através dos princípios do design. Estes princípios devem ser considerados pelo designer ao 

projetar um objeto interativo, pois determinam o que o usuário deverá visualizar e fazer ao 

interagir com o objeto: visibilidade, feedback, restrições, mapeamento, consistência e 

affordance, descritas a seguir.   

- Visibilidade: para Norman (2002, p. 47), a visibilidade “[...] age como um bom 

lembrete do que pode ser feito e permite que o controle especifique como a ação deve 

ser executada”, em outras palavras, “[...] quanto mais visíveis forem as funções, mais 

os usuários saberão o que fazer” (PREECE; ROGERS; SHARP, 2007); 

- Feedback: em design de interação, refere-se ao retorno de informação que o usuário 

obtém a respeito da ação que foi feita e do que foi executado (NORMAN, 2002). Os 

tipos de feedback podem ser: sonoros, verbais, textuais, visuais, táteis ou combinações 

entre eles. Preece, Rogers, e Sharp (2007) enfatizam que utilizar a combinação 

apropriada dos tipos de feedback “[...] proporciona a visibilidade necessária para a 

interação do usuário”. 

- Restrições: diz respeito à determinação das “[...] formas de delimitar o tipo de 

interação que pode ocorrer em determinado momento”, minimizando a chance de 

erros (PREECE; ROGERS; SHARP, 2007). Norman (2002) apud Preece, Rogers, e 

Sharp (2007), classifica as restrições de acordo com três categorias: físicas, 

relacionadas à forma dos objetos físicos que limitam a sua manipulação - ; lógicas - 
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relacionadas ao entendimento que o indivíduo tem sobre a forma como o mundo 

funciona e seu senso comum a respeito das ações e suas consequências - ; e culturais - 

relacionadas às convenções aprendidas e aceitas por um grupo cultural, das quais  são 

exemplos o uso de vermelho para sinais de aletras ou a “carinha” sorridente para 

representar felicidade. 

- Mapeamento: concerne à relação entre duas coisas; no caso do design de interação, 

“[...] entre os controles e seus movimentos e os resultados no mundo” (NORMAN, 

2002). Como exemplo de um bom mapeamento entre controle e efeito, Preece, Rogers 

e Sharp (2007) citam as setas utilizadas para ilustrar o movimento “para cima” ou 

“para baixo”, em um teclado de computador. 

- Consistência: relaciona-se com o projeto de interfaces aptas a oferecer operações e a 

utilizar elementos semelhantes para a execução de tarefas similares. Em Interfaces 

consistentes, as ações são mais fáceis de serem lembradas, diminuindo a propensão ao 

erro  (PREECE; ROGERS; SHARP, 2007). 

- Affordance: Norman (2002) refere-se ao termo affordance como “[...] as propriedades 

percebidas e reais de um objeto [...]”. Sua funcionalidade, tanto num objeto físico 

(affordances reais), como em interfaces virtuais (affordances percebidas), é facilitar a 

utilização do objeto pelo usuário. 

Ainda no que pertine à orientação da prática projetual por meio dos princípios da 

usabilidade, releva mencionar a sua importância no âmbito do design para crianças.  Em seu 

trabalho Children's Websites: Usability Issues in Designing for Kids (“Websites de Crianças: 

Questões de Usabilidade em Projetos para Crianças”, tradução nossa), Gilut e Nielsen (2010) 

observam que, embora as crianças requeiram um design que siga diretrizes de usabilidade 

diferenciadas, “[...] muitas das coisas que tornam websites mais acessíveis para adultos, 

também os torna mais acessíveis para as crianças.”.  

Nesse sentido, Gilut e Nielsen (2007 apud Yahaya e Salman 2010) desenvolveram seis 

Design Guidelines for Children (“Diretrizes de Design para Crianças”, tradução nossa) que 

buscam descrever os fatores importantes quanto a interação e usabilidade pela criança: a 

interação geral, o texto, a multimídia, a navegação, a interface gráfica do usuário e o 

conteúdo. Essas seis categorias são descritas no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Diretrizes de Design para crianças 
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Fonte: traduzido de GILUT; NIELSEN (2007) apud  YAHAYA; SALMAN (2010) 

 

Desta forma, o design de um OA interativo deve propiciar que a criança acesse o 

conteúdo facilmente, manipule-o de forma intuitiva e prazerosa, ao mesmo tempo em que 

estimula a exploração dos conteúdos de maneira significativa. As metas e guidelines do 

design de interação apresentadas visam a apoiar o designer nos processos de desenvolvimento 

de um artefato digital.  

 

2.4.2 Interagindo com a Informação  

 

As tecnologias digitais estimulam a exploração do dinamismo e a interatividade da 

computação gráfica para desenvolver novas formas de representações as informações de 

modo a otimizam as capacidades cognitivas do ser humano (CARD; MACKINLAY, 

SHNEIDERMAN, 1999; NORMAN, 2002). Embora a apresentação interativa da informação 

ofereça um desafio para o design gráfico (BONSIEP, 2011), ela possibilita ao designer 

explorar múltiplos recursos (animação, imagens, som) para criar diferentes experiências e 

formas de explorar os conteúdos pelos usuários (BAER, 2008). 
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No desenvolvimento de um projeto gráfico para OA devem ser observados os 

conceitos referentes aos componentes gráfico-visuais da interação. Para Saffer (2007), o 

design de interface é a representação da experiência e está intimamente ligado ao design de 

interação. Uma interface visual é formada basicamente pelo seu layout (sistema de grid e 

fluxo visual), tipografia (fontes, hierarquias tipográficas) e cor (informam, emocionam).  

Neste contexto, ao projetar um OA, busca-se organizar a disposição dos elementos 

gráficos e interativos de maneira hierárquica, simétrica, levando em consideração a forma 

como os olhos navegam pelo conteúdo, a disposição de botões, textos e gráficos, a 

organização dos espaços brancos, a relação entre os elementos gráficos dispostos na tela e a 

navegação do usuário (SAFFER, 2007).  

Como exemplo de visualizações interativas pode-se citar o projeto Conflict History 

(“História dos Conflitos”, tradução nossa), que, de maneira abrangente, mapeia a história das 

batalhas ao redor do mundo. Os conflitos podem ser vistos isoladamente ou sobrepostos de 

acordo com o país e a época dos acontecimentos. Nesse contexto, as visualizações interativas 

facilitam a apropriação da informação pelo usuário, estimulam o pensamento crítico e a 

compreensão do conteúdo exposto (Figura 25). 

 
Figura 25 – Visualização interativa sobre a história dos conflitos ao redor do mundo 

 

 
Fonte: CONFLICT HISTORY (2012) 

 

Na mesma linha, o infográfico interativo Universe in Scale (“A Escala do Universo”, 

tradução nossa) (Figura 26), desenvolvido pela Nikon, explora as relações entre as unidades 

de medida encontradas no universo. Desde as convenções criadas pelo homem aos 
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descobrimentos científicos-filosóficos mais recentes, Universe in Scale representa uma 

maneira criativa de transformar informação em conhecimento. 

 
Figura 26 – Visualização interativa que fornece noções sobre a escala humana 

 
Fonte: NIKON CORPORATION (2013) 

 

De forma similar, a animação infográfica The Seed (“A Semente”, tradução nossa), 

criada pelo animador Johnny Kelly. A animação, em stopmotion, conta, em dois minutos, a 

história do ciclo da vida de uma semente de maçã. De maneira cativante e lúdica, utiliza a 

combinação de recortes de papel e os softwares de animação Addobe Illustrator® e Final 

Cut® para compor o resultado final (CREATIVE REVIEW, 2008) (Figura 27 e 28). 
 

Figura 27 – Animação infográfica que ilustra a jornada de uma semente: na natureza 

 

Fonte: CREATIVE REVIEW (2008) 
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Figura 28 – Animação infográfica que ilustra a jornada de uma semente: quando ingerida 

 
Fonte: CREATIVE REVIEW (2008) 

 

Dessa forma, verifica-se que os infográficos interativos surgem como uma nova forma 

de transpor conhecimentos através de representações gráfico-visuais, ajudando a despertar o 

interesse do leitor, de maneira interativa e instigante. Neste sentido, faz-se indispensável 

explorar as suas aplicações no desenvolvimento de OA interativos voltados para o contexto 

escolar. 

 

2.5  FRAMEWORK CONCEITUAL NA PRÁTICA PROJETUAL EM DESIGN  

 

De acordo com o dicionário Oxford (STEEL, 2000, tradução nossa), a palavra 

framework pode ser definida como “[...] uma estrutura básica que dá forma e suporte a algo 

[...]”, ou ainda “[...] um sistema de regras ou ideias que apoiam a tomada de decisão”. Na 

literatura, observa-se que suas definições e aplicações variam de acordo com os campos do 

conhecimento.  

Na área da Ciência da Computação, um framework refere-se a “[...] um conjunto de 

classes cooperantes que compõem um projeto reutilizável para uma classe específica de 

software” ou ainda como o “[...] esqueleto de uma aplicação que pode ser personalizado por 

um desenvolvedor de aplicativos.” (JOHNSON, 1997, tradução nossa). Para Cavalheiro 

(2013), a premissa básica para a construção de um framework é “[...] capturar o 

comportamento geral de um domínio de aplicação e montar uma estrutura de controle capaz 
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de representá-lo”. 

Conforme Tomhave (2005), um framewrok pode ser entendido como conceitual 

quando emprega um conjunto de conceitos para solucionar um determinado problema ou na 

exploração de novas ideias. Desse modo, segundo o autor, um framework conceitual “[...] 

define conceitos, valores e práticas e inclui orientações para a execução propriamente dita”. 

Os frameworks conceituais têm sido adaptados de diferentes disciplinas, como, por 

exemplo, a Sociologia e a Antropologia, com a premissa de “[...] proporcionar estruturas e 

conceitos analíticos mais abertos a questões do design” (PREECE; ROGERS; SHARP, 2005). 

Em seu livro Qualitative Research Design: An Interactive Approach (“Projeto de Pesquisa 

Qualitativa: uma Abordagem Interativa”, tradução nossa), Maxwell (2005) salienta que um 

framework conceitual é algo que deve ser construído associando os conhecimentos obtidos a 

partir de teorias já existentes, os conhecimentos experienciais e as pesquisas exploratórias 

(MAXWELL, 2005).  

Os Frameworks conceituais são cada vez mais utilizados como uma forma de 

decodificar conceitos complexos em um formato simplificado e acessível, que facilite a sua 

análise e compreensão. Como escreveu Shehabuddeen et al (2000, p.10), a sua aplicação tem 

sido utilizada particularmente para:  

 
- Comunicar ideias ou descobertas para a comunidade, seja no nível acadêmico 

ou acadêmico-industrial; 
- Fazer comparações entre diferentes situações e abordagens; 
- Definir o âmbito ou os limites de uma situação; 
- Descrever o contexto ou argumentar a validade de uma descoberta; 
- Apoiar o desenvolvimento de procedimentos / técnicas / métodos e ferramentas.  

 

Em “design research” (design de uma pesquisa), um framework conceitual possibilita 

organizar e explicar, de maneira gráfica ou textual, “[...] os aspectos principais a serem 

estudados - seus fatores-chaves, conceitos ou constructos - e suas possíveis relações”. 

(MILES; HUBERMAN; SALDAÑA, 2013). Jabareen (2009) define um framework 

conceitual como um network de conceitos interligados que, juntos, fornecem uma 

compreensão abrangente de um ou mais fenômenos.  

Corroborando, Morville e Rosenfeld (2006) observam que o uso de frameworks 

conceituais é importante na escolha apropriada das perguntas de uma pesquisa e na 

exploração equilibrada dos tópicos selecionados. A Figura 29 ilustra o framework conceitual 

utilizado pelos autores no delineamento da pesquisa, na área da Arquitetura de Informação. 

Através de um diagrama de três círculos, o framework conceitual representa os pontos-chave 
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a serem explorados e relacionados na pesquisa: o conteúdo, o contexto e os usuários. 

 
Figura 29 – Framework Conceitual para o delineamento de pesquisa na Arquitetura da Informação 

 

 
 

        Fonte: traduzido de MORVILLE; ROSENFELD (2006) 

 

Ao criar um framework conceitual para a gestão do conhecimento, Eppler e Burkhard 

(2007) salientam que algumas questões-chaves devem ser consideradas para criar uma 

visualização efetiva do conteúdo a ser representado: 1) qual conhecimento será visualizado; 2) 

qual será o propósito; 3) por quem será visualizado; 4) em que contexto será visualizado (os 

participantes, lugar, mídia); e 5) como será representado (método, formato). As respostas 

destas questões norteiam a estruturação do framework conceitual, o qual oferece uma visão 

global do conteúdo visualizado, assim como a sua aplicação (EPPLER E BURKHARD, 

2007). 

Na área do design de interação, os frameworks conceituais foram introduzidos com a 

finalidade de auxiliar designers a delimitarem o foco da pesquisa da experiência do usuário 

para o qual estão projetando. Um framework conceitual, segundo Preece, Rogers e Sharp 

(2002), oferece dicas de como projetar ou procurar e, assim como um modelo8, fundamenta-se 

tanto nas teorias do comportamento humano como nas “[...] experiências reais de prática de 

design e dos resultados decorrentes de estudos de usuários”.  

A Figura 30 ilustra o framework conceitual desenvolvido por Garrett (2011) para 

identificar os problemas de experiência do usuário e as ferramentas utilizadas para solucioná-

                                                        
8 De acordo com Anderson (1991) apud Shehabuddeen et al. (1999) “[...] modelos são representações de 
objetos e situações reais” e suas relações. Um modelo pode ser entendido ainda como uma “[...] abstração 
seletiva da realidade” (Eppen et al.,1 987 apud Shehabuddeen et al., 1999).  
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los. Cada um dos cinco planos representados determina um tipo de problema a ser abordado - 

do mais concreto ao mais abstrato - sendo que cada plano depende daquele localizado 

imediatamente abaixo ou seja, a superfície depende do esqueleto, o qual depende da estrutura, 

a qual depende do escopo, o qual depende da estratégia. 

 
Figura 30 – Framework Conceitual para a Experiência do Usuário 

 

  
 

Fonte: traduzido de GARRETT (2011) 

 

Neste sentido, a pesquisa apresenta a proposição de um framework conceitual com a 

finalidade de facilitar o entendimento dos conceitos estudados, suas interligações e a sua 

aplicação na prática projetual - na criação de OA interativos. Ademais, serve como guia para 

estudos futuros que busquem aprimorar as metodologias projetuais de infográficos interativos 

voltados à transposição didática. 

Em continuidade, os conceitos explorados neste capítulo ajudaram na composição da 

Metodologia da pesquisa (Capítulo 3), na análise dos OA interativos selecionados no 

repositório virtual BIOE (Capítulo 4),  na composição do Framework Conceitual (Capítulo 5), 

considerações finais e estudos futuros (Capítulo 6). 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

O design, especialmente o de cunho tecnológico, produz mudanças na maneira como 

as pessoas vivem e se relacionam (GENRO, 2000). Em todas as suas formas, o design 

representa o DNA de uma sociedade industrializada. Segundo Sudjic (2008), decodificar o 

design, entender o seu significado, o “porquê” e o “como”, são aspectos importantes para 

compreender a natureza do mundo moderno, “[...] sobretudo porque as tecnologias e as 

técnicas continuam evoluindo e se expandindo” (SUDJIC, 2008, p. 50, tradução nossa). Neste 

sentido, a pesquisa em design e as metodologias têm sido investigadas com a finalidade de 

desembaraçar a complexidade existente ao relacionar a teoria com a prática. Como escreveu 

Antonelli (2008):  
 

Se o design tem por finalidade ajudar que vivamos ao máximo enquanto 
aproveitamos todas as possibilidades oferecidas pela tecnologia contemporânea, os 
designers precisam fazer ambos,  objetos e pessoas, perfeitamente elásticos. Este 
processo implicará em um processo imaginativo de criação - não seguindo apenas 
uma linha reta de pensamento, de A para C passando por B. Inúmeros princípios de 
design podem ser usados para alcançar este objetivo (ANTONELLI, 2008, p.21, 
tradução nossa) 

 
 

Os métodos de pesquisa ajudam o designer a obter informações a respeito do contexto 

e dos componentes emocionais, culturais e estéticos do objeto de estudo (SAFFER, 2007). O 

reconhecimento dos métodos apropriados para a pesquisa projetual em design amplia as 

possibilidades de êxito na solução de problemas e no desenvolvimento de produtos 

inovadores que enriqueçam a experiência e as interações do usuário (NOBEL e BESTLEY, 

2005).  

Nesse sentido, a Metodologia desta pesquisa pode ser assim classificada: 

- Quanto à sua natureza, é aplicada, com a finalidade de produzir conhecimentos que 

serão aplicados durante a fase de desenvolvimento de OA - infográfico interativo; 

- Quanto ao objetivo, é explicativa-descritiva;  

-  Quanto ao embasamento teórico, ao processo de investigação e aos procedimentos 

técnicos, é bibliográfica e documental;  

- Quanto à abordagem, é qualitativa, por favorecer a compreensão e a análise do tema; 

- Quanto ao método científico, é hipotético-dedutiva, por formular soluções e 

consequências possíveis para o problema proposto (PRADANOV; FREITAS, 2009). 
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Com o intuito de atingir os objetivos propostos na pesquisa, dividiu-se a Metodologia 

do trabalho em quatro etapas (Figura 31):   

 
 

Figura 31 – Gráfico ilustrativo das quatro etapas metodológicas da pesquisa 
 
 

 
 

Fonte: a autora 

 

 

3.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E DOCUMENTAL 

 

Nesta primeira etapa da pesquisa, foi realizado um levantamento bibliográfico e 

documental, com a finalidade de aprofundar os conhecimentos sobre os aspectos que 

fundamentam a pesquisa: o contexto atual das tecnologias digitais na educação, o design 

instrucional e o desenvolvimento de OA para repositórios virtuais, os elementos do design da 

informação e interação que auxiliam no processo de transposição didática, assim como 

possíveis lacunas sobre o tema pesquisado.   

A pesquisa bibliográfica e documental realizada auxiliou na composição da base 

teórica do trabalho através da exploração dos conceitos referentes as áreas do Design 

Instrucional, Design da Informação, Design de Interação e a Transposição Didática; na busca 

do repositório virtual apropriado para a seleção dos OA analisados e na escolha dos critérios 

de avaliação do intrumento LORI. Através do entendimento dos conceitos estudados e dos 

dados obtidos no processo de análise dos objetos digitais, possibiliou a composição do 

framework conceitual proposto na pesquisa.  

As referências teóricas que embasaram esta pesquisa encontram-se descritas no 

Quadro 5. 
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Quadro 5 – Síntese das Referências Bibliográficas utilizadas na pesquisa 

 
     Fonte: a autora 
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3.2 ANÁLISE DE OA INTERATIVOS 

 

A segunda etapa da pesquisa refere-se à avaliação de OA disponibilizados no 

repositório virtual BIOE. A amostragem intencional9 da pesquisa foi constituída por OA do 

tipo “Animações/Simulações”, desenvolvidos no Brasil, em Português e que abordassem 

apenas os conteúdos referentes à Geometria básica no ensino fundamental. Neste contexto, a 

busca foi delimitada pelas seguintes palavras-chave:  

- País: Brasil; 

- Idioma: Português; 

- Palavras-chave: Geometria formas básicas ensino fundamental. 

A partir desta delimitação, a pesquisa obteve como resultado 39 OA, listados 

sucintamente no Quadro 6.  

 
Quadro 6 – Lista dos 39 OA encontrados através da busca no Repositório BIOE 

 
 

                                                        
9 A amostragem intencional ou não probabilística, é regida por preceitos de conveniência, onde o pesquisador 
utiliza o seu critério profissional para determinar o objeto da amostra (REA E PARKER, 2000, p.150).  
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Fonte: BIOE (2013) 
 

 

3.2.1 Critérios de Avaliação dos OA 

 

Nesta pesquisa, que enfoca as áreas do Design Instrucional, Design da Informação e 

Design de Interação, foram considerados e reorganizados quatro critérios de avaliação LORI 

para análise dos OA: o design, a usabilidade da interação, a motivação e o feedback.   

A escolha destes critérios fundamenta-se na necessidade de compreender como o 

Design da Informação e a interação podem contribuir no processo de desenvolvimento de um 

OA para subsequentemente compor o framework conceitual que busca auxiliar os 

procedimentos utilizados por designers e professores na concepção e desenvolvimento de um 

OA interativo.   

Por tratar-se de uma pesquisa sobre a análise do componentes gráfico-visuais e 

interativos no processo de concepção e desenvolvimeto de objetos digitais voltados à 

transposição didática, não serão considerados nesta pesquisa os critérios relacionados: à 

qualidade dos contéudos transpostos (qualidade do conteúdo); a aprendizagem dos conteúdos 
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instrucionais pelos alunos (alinhamento dos objetivos de aprendizagem) e alunos com 

necessidades educacionais especiais (acessibilidade), à reusabilidade dos OA em diferentes 

contextos e níveis variados de experiência e conhecimentos dos alunos (reusabilidade); e às 

normas e especificações internacionais que incluem o IEEE Learning Object Metadata 

standards, as diretrizes técnicas desenvolvidas pelo IMS10, IEEE, SCORM11 e W3C12 

(observância das normas). 

Os quatro critérios selecionados foram avaliados e graduados de acordo com a 

eficiência de sua aplicação conforme o instrumento de avaliação LORI, descrito no item 

2.2.3.1 da Fundamentação Teórica. A Figura 32 ilustra o Formulário de Pontuação utilizado 

na pesquisa, com os quatro critério a serem analisado e pontuados de acordo com uma escala 

que vai de '1' (pontuação mínima) a '5' (pontuação máxima). Desta forma, os OA que 

apresentarem a graduação ideal em todos os critérios analisados obtêm a pontuação máxima 

de 20 (vinte) pontos. Salienta-se que, quando a pontuação é classificada como 'n/a' (não 

aplicável), refere-se à impossibilidade de verificar os critérios de análise, seja pela sua 

ausência, seja pela impossibilidade de acessar o OA através do link fornecido.  
 

Figura 32 – Formulário de Pontuação: escala de cinco pontos do instrumento de avaliação LORI 

 
 Fonte: adaptado de NESBIT; BELFER; LEACOCK (2004) 

                                                        
10  IMS - Instructional Management Systems 
11 SCORM - Sharable Content Object Reference Model 
12  W3C - World Wide Web Consortium  
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3.2.1.1 Design (Presentation Design) 

 

Esta análise busca distinguir o emprego de elementos gráficos decorativos, 

representacionais e explicativos, observar o uso combinado de texto e elementos gráficos, 

símbolos e cores. De acordo com o LORI (NESBIT; BELFER; LEACOCK, 2004), o design 

da informação de um OA ideal (pontuação máxima 5) deve apresentar as seguintes 

características:  

- proporcionar o ensino-aprendizado de forma efetiva; 

- oferecer representações gráficas que minimizam o tempo de pesquisa visual e 

informam de maneira clara e legível; 

- apresentar o texto legível - o tipo e o tamanho de fonte não deve interferir na 

velocidade da leitura; 

- exibir gráficos e tabelas classificados e ordenados de forma clara; 

- descrever animações e vídeos por narrações em áudio; 

- sinalizar os conteúdos ou passagens de texto através de títulos significativos ; 

- expor escrita clara, precisa e sem erros; 

- disponibilizar cor, música e elementos decorativos esteticamente agradáveis, sem 

qualquer  interferência negativa no foco do ensino-aprendizado. 

 

3.2.1.2 Usabilidade da Interação (Interaction Usability) 

 

Na análise de interação dos OA, foram observados os conceitos referentes aos 

aspectos visuais que favorecem a usabilidade pelo usuário. De acordo com LORI (NESBIT; 

BELFER; LEACOCK, 2004), a usabilidade de interação de um OA ideal (pontuação máxima  

5) deve apresentar as seguintes características:  

- a navegação do objeto deve ser fácil, intuitiva e sem demoras excessivas; 

- o design da interface do usuário implicitamente informa como interagir com o objeto 

ou  deve apresentar informações claras de como navegar através de um guia de uso; 

- os elementos interativos como hyperlinks, buttons, animações devem estar 

funcionando; 

- o funcionamento da interface do usuário deve ser consistente e previsível. 
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3.2.1.3 Motivação (Motivation) 

 

A motivação do aluno em aprender é influenciada por uma gama de fatores que vão 

desde o seu estado emocional, interesses, objetivos, hábitos de pensamento, até os aspectos 

relacionados com o acesso a novas ferramentas de ensino-aprendizagem. 

O uso de diferentes recursos digitais, a facilidade de navegação e o acesso às 

informações permitem à criança “[...] imaginar, explorar, criar, levantar hipóteses e 

argumentar, levando os aprendizes a vivenciar a construção dos conceitos de Geometria” 

(FISCHBEIN, 1994 apud FAINGUELERNT 1999, p.52). De acordo com LORI (NESBIT; 

BELFER; LEACOCK, 2004), os critérios motivacionais de um OA ideal (pontuação máxima 

5) devem apresentar as seguintes características:  

- conteúdo relevante, com o objetivo do ensino-aprendizagem; 

- atividades de ensino-aprendizagem como: jogos, material multimídia, interatividade; 

- expectativas reais e critérios definidos de avaliação das atividades (erros e acertos); 

- feedback capaz de comparar a performance do aluno com o critério de avaliação 

estabelecido,  explicando as consequências da performance e como esta pode ser 

aprimorada. 

 

3.2.1.4 Feedback 

 

O feedback é um aspecto importante no processo de design instrucional. Além de 

possibilitar que o aluno monitore a sua evolução e entendimento dos conteúdos, fornece 

informações relevantes durante as fases de desenvolvimento e implementação do material 

instrucional eletrônico (FILATRO, 2008, p.129).  

Segundo o LORI (NESBIT; BELFER; LEACOCK, 2004), o feedback de um OA ideal 

(pontuação máxima 5) deve apresentar: 

- mensagens instrucionais específicas sobre a qualidade ou correção da(s) resposta(s) do 

estudante; 

- diferentes simulações ou conjuntos de ferramentas que variam de acordo com a 

entrada do aluno;  

- a manutenção de um registro de resposta ou perfil do aluno que influenciará a 

apresentação instrucional do OA. 
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3.3 PROPOSIÇÃO DE FRAMEWORK CONCEITUAL PARA O DESIGN DE OA 

INTERATIVO  

 

Com base nos resultados da análise sistemática dos OA selecionados, pode-se 

identificar os fatores importantes no desenvolvimento de objetos digitais que devem ser 

considerados durante a concepção e o desenvolvimento de OA voltados à transposição 

didática de conteúdos escolares. Neste sentido, busca-se, através da concepção de um 

framework conceitual, suprir as necessidades acadêmicas e profissionais quanto à aplicação 

de recursos gráfico-visuais voltados ao design de OA interativos. 

 O framework conceitual proposto oferece orientações quanto ao uso de elementos 

relacionados às áreas de Design Instrucional, Design de Informação e Interatividade, mais 

especificamente, aos aspectos referentes à organização da informação, à composição do 

layout, ao uso de elementos gráfico-visuais e textuais interativos na composição de um OA.  

Ademais, busca-se explicitar, de forma ordenada e clara, o uso destes elementos com a 

finalidade de apoiar designers e professores na prática projetual tanto na solução de 

problemas em design gráfico, na gestão do desenvolvimento de OA interativos, quanto na 

otimização dos processos de transposição didática - criando OA que sejam significativos no 

processo de ensino-aprendizagem. A estrutura do framework conceitual encontra-se descrita 

no Capitulo 5. 

 

3.4 APLICAÇÃO DO FRAMEWORK CONCEITUAL PROPOSTO 
 
 
Esta etapa da pesquisa tem por finalidade demonstrar a aplicabilidade do framework 

proposto. Neste processo foi utilizado o uso do software Illustrator® para a criação do layout, 

elementos gráficos e textuais; e After Effects® para simular o processo de interação do 

usuário com o OA desenvolvido, representados no Capítulo 5. 

As experiências durante o processo de aplicação do framework conceitual proposto 

serão descritas no Capítulo 6 e servirão como base para estudos futuros quanto ao uso de 

infográficos interativos no contexto de ensino-aprendizagem, assim como para o 

aprimoramento do desenvolvimento de OA. 



97 

4 ANÁLISE DOS OA SELECIONADOS NO BIOE  

 

Tendo selecionado os OA do tipo “Animações/Simulações” e os delimitado de acordo 

com a sua procedência (Brasil), idioma (Português) e palavras-chave (“geometria”; “formas 

básicas”; “ensino fundamental”), procedeu-se à avaliação dos objetos digitais selecionados de 

acordo com os quatro critérios do instrumento de avaliação LORI, relacionados ao design, 

usabilidade da interação, motivação e feedback.  

Entre os 39 (trinta e nove) OA encontrados através da busca no repositório virtual 

BIOE, apenas 27 (vinte e sete) apresentaram os requisitos pertinentes à pesquisa. Os demais 

aplicativos foram excluídos por apresentar: erros de URL ou página não encontrada, OA 

disponível apenas através de download, OA não localizado através do link fornecido ou OA 

sem conteúdo interativo, e encontram-se descritos no APÊNDICE A. 

Para esta análise, foi utilizado o sistema de avaliação LORI, adaptado, descrito no 

Capítulo 3. Salienta-se que os Formulários de Pontuação relacionados à análise de cada um 

dos OA selecionados encontram-se descritos no APÊNDICE B. 

 

4.1 ÁREA DO TRAPÉZIO 

 

Submetido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e publicado em 

2011, o objeto digital estimula a criança a refletir sobre a área do trapézio a partir de um 

material interativo. Através da simulação, o usuário é levado a demonstrar a fórmula para a 

área do trapézio (BIOE, 2013) (Figura 33).  

Resultados da Análise: 

- O objetivo instrucional do OA é encontrado no repositório virtual BIOE e também no 

próprio aplicativo quando acessado; 

- O layout é organizado de forma clara, favorecendo a interação com o OA; 

- A combinação de cores do OA não interfere no foco do ensino-aprendizagem; 

- A composição tipográfica favorece a leitura do conteúdo exposto; 

- As instruções são claras, entretanto o “0” de “180” aparece cortado no layout, o que 

pode levar a erros de interpretação; 

- O botão “[-]” reinicia a simulação; todavia, inexiste qualquer indicação precedendo tal 

processo;  

- Ausência de música ou narração em áudio; 

- Não existe uma opção onde o usuário possa conferir se a sua dedução (como calcular a 
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área do trapézio) está correta; 

- Não há feedback; 

- O OA não é acessado diretamente através do link fornecido pelo BIOE. A primeira 

página acessada conduz o usuário ao site “GeoGebra, Desenvolvendo Utilitários com 

o GeoGebra”, em cujo menu lateral, mais especificamente em “B. Utilitários para 

Ensino Fundamental e Médio”, a opção “I. Geometria Plana” deve ser selecionada 

para que se possa encontrar o OA; 

- A pontuação geral obtida através da análise dos critérios selecionados para o OA 

“Área do Trapézio” foi 08 (oito) (ver APÊNDICE B). 
 

Figura 33 – Layout do objeto digital “Área do Trapézio” quando acessado. As setas azuis sinalizam o 
botão “[-]” sem indicação de sua finalidade (reiniciar o aplicativo) e o número “0” cortado no layout 

 

 
                             Fonte: DESENVOLVENDO UTILITÁRIOS COM O GEOGEBRA (2013) 

 

4.2 QUE GRUPO DE PEÇAS USEI 

 

Submetido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e publicado em 

2009, o objeto digital visa a ensinar à criança a semelhança entre peças através de uma 

construção. O jogo solicita que ela verifique quais grupos de peças é possível reproduzir 

(BIOE, 2013). 

Resultados da Análise: 

- O objetivo instrucional do OA é encontrado no repositório virtual BIOE e na página 

do site MDMat, “Conceitos Gerais”, opção “Comparação”; 

- O layout combina elementares que facilitam a comparação entre as figuras 

geométricas apresentadas;  



99 

- O tamanho e o contraste da fonte utilizada são apropriados, de modo a não interferir 

na visualização ou navegação; 

- O uso harmônico dos espaços em branco contribui para a visualização dos blocos e 

confere facilidade à navegação; 

- Todos os botões funcionam corretamente, permitindo a melhor utilização do OA; 

- A navegação pelo OA é simples e intuitiva; 

-  Há instruções de como jogar, entretanto não explica de forma clara quais são os 

critérios para a marcação da(s) opção(ões) correta(s), o que pode confundir e frustrar o 

usuário por não entender o resultado de sua escolha (Figuras 34 a 36);  

- O OA apresenta níveis de dificuldade e desafios à criança; 

- Ausência de música ou narração em áudio; 

- O feedback mostra apenas mensagens quando há erro (“Ihhh... você marcou algum 

conjunto que não tem todas as peças necessárias para a construção ou esqueceu de 

marcar algum que pode ser usado para fazer a construção”) ou acerto (“É isso aí! Você 

marcou todos os conjuntos que, isoladamente, podem ser usados para formar essa 

construção”); no entanto, não fornece um histórico da performance obtida pelo aluno, 

pelo qual seria possível verificar o seu desempenho. 

- O OA não é acessado diretamente através do link fornecido pelo BIOE. A primeira 

página acessada direciona o usuário ao site do MDMat, em cujo menu lateral deve-se 

selecionar primeiramente a opção “Conceitos Gerais” e, depois, a opção 

“Comparação”, na qual o OA pode ser encontrado; 

- A pontuação geral obtida através da análise dos critérios selecionados para o OA “Que 

grupo de peças usei” foi 11 (onze) (ver APÊNDICE B). 
 

Figura 34 – Instruções de uso para o OA 

 
Fonte: MDMAT (2013) 
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Figura 35 – Layout do objeto digital, fase 2 (dois), ilustra a resposta correta para a seleção de blocos. As 
setas azuis sinalizam a possibilidade de marcar mais de uma opção de blocos, mesmo que sobrem  

peças em uma das seleções 
 

 

Fonte: MDMAT (2013) 
 

 

Figura 36 – Layout do objeto digital, fase 3 (três), ilustra a resposta correta para a seleção de blocos. A 
seta azul sinaliza que é possível marcar uma opção que contenha peças que não são utilizadas  

no bloco original (quadrados verdes) 
 

 

Fonte: MDMAT (2013) 
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4.3 FÁBRICA DE CUBOS 

 

Submetido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Instituto de 

Matemática, MDMat, e publicado em 2009, o objeto digital objetiva trabalhar a representação 

de sólidos, através da construção de cubos, a serem desenhados pelo usuário em uma grade 

isométrica ou quadrada (BIOE, 2013). 

Resultados da Análise: 

- O objetivo instrucional do OA é encontrado no repositório virtual BIOE e na página 

do site MDMat, “Espaço e Forma”, opção “Sólidos”; 

- O layout é organizado, dispõe as informações de maneira sucinta e clara e apresenta 

contraste de cores entre o texto e o fundo, o que favorece a pesquisa visual e a 

interação com o OA; 

- É fácil identificar os botões “Grade Quadrada” e “Grade Isométrica”; todavia, os 

botões localizados na barra inferior apresentam um contraste discreto entre a sua cor e 

o background (Figura 37); 

- O tamanho da fonte, de modo geral, é adequado – não interferindo na visualização do 

conteúdo – entretanto, o texto que descreve a funcionalidade de cada ferramenta não 

possui uma composição tipográfica adequada (tamanho pequeno e fonte serifada), 

dificultando a sua leitura;  

- O tamanho das ferramentas, por vezes, dificulta a manipulação; 

- Ausência de música ou narração em áudio; 

- As instruções são claras, mas há a repetição de informação no que se refere ao uso das 

ferramentas: “Passe o mouse sobre as ferramentas e terá algumas informações sobre 

elas” e “Dica: Passe o mouse sobre as ferramentas e terá algumas informações sobre 

elas”; 

- Não há feedback; 

- O OA não é acessado diretamente através do link fornecido pelo BIOE. A primeira 

página acessada direciona o usuário ao site do MDMat. No menu lateral desse site, a 

opção “Espaço e Forma” deve ser selecionada, seguida da opção “Sólidos”, a fim de 

que o OA possa ser encontrado; 

- A pontuação geral obtida através da análise dos critérios selecionados para o OA 

“Fábrica de cubos” foi 11 (onze) (ver APÊNDICE B). 
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Figura 37 – Imagem do layout do objeto digital “Fábrica de Cubos” durante a interação: opção “Grade 
Isométrica” selecionada. As setas azuis sinalizam o contraste discreto entre a cor dos botões da barra 
inferior e o seu background e a composição tipográfica utilizada no texto explicativo das ferramentas 

 

 
Fonte: MDMAT (2013) 

 

 

4.4 CONSTRUINDO COM CUBINHOS 

 

Submetido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Instituto de 

Matemática, MDMat e publicado em 2009, o objeto digital busca estimular a visualização 

espacial e a percepção tridimensional da criança através da construção de figuras 

tridimensionais, utilizando os cubinhos fornecidos pelo jogo (BIOE, 2013). 

Resultados da Análise: 

- O objetivo instrucional do OA é encontrado no repositório virtual BIOE e na página 

do site MDMat, “Espaço e Forma”, opção “Sólidos”; 

- A representação gráfica e a neutralidade cromática das ferramentas dificultam a sua 

diferenciação; 

- Os botões e comandos funcionam sem interferir na usabilidade do OA, entretanto os 

localizados na barra inferior apresentam um contraste discreto entre as cores do 

background e do botão em si (Figura 38); 

- A navegação pelo OA é simples e intuitiva; 

- A composição tipográfica utilizada para os textos de “Instruções”, “Desafios” e 
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conteúdo explicativo das ferramentas é apropriado, não interferindo na visualização do 

conteúdo; 

- Ausência de música ou narração em áudio; 

- O OA estimula a criança a diferenciar as formas geométricas em 2D e 3D através da 

mudança do ponto de vista da construção: vista isométrica ou vista superior; 

- As instruções são claras; no entanto, não apresentam imagens ilustrando o uso das 

ferramentas, o que pode interferir na compreensão do conteúdo pela criança; 

- Não há feedback; 

- O OA não é acessado diretamente através do link fornecido pelo BIOE. A primeira 

página acessada direciona o usuário ao site do MDMat, em cujo menu lateral devem 

ser selecionadas as opções “Espaço e Forma” e “Sólidos”, nesta ordem, para que o OA 

possa ser encontrado; 

- A pontuação geral obtida através da análise dos critérios selecionados para o OA 

“Construindo com cubinhos” foi 10 (dez) (ver APÊNDICE B). 

 
Figura 38 – Imagem do layout do objeto digital “Construindo com Cubinhos” durante a interação: vista 
isométrica selecionada. As setas azuis indicam a neutralidade cromática entre as ferramentas e a falta de 

contraste entre botões da barra inferior e seu background 
 

 
Fonte: MDMAT (2013) 
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4.5 SIMETRIZADOR 

 

Submetido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e publicado em 

2009, o objeto digital estimula a criança a desenvolver habilidades relacionadas à resolução 

de problemas, visualização espacial e medidas de área, através da manipulação das diversas 

peças disponíveis no OA (BIOE, 2013). 

Resultados da Análise: 

- O objetivo instrucional do OA é encontrado no repositório virtual BIOE e na página 

do site MDMat,  “Espaço e Forma”, opção “Simetria”; 

- A composição visual do layout não é equilibrada (Figura 39);  

- A composição tipográfica dos títulos e textos apresentados na área de interação não 

enfatiza o seu conteúdo; 

- Os botões funcionam sem interferir na usabilidade do OA, todavia, os localizados na 

barra inferior apresentam um contraste discreto entre o background e a cor do botão 

em si; 

- Entre as figuras disponibilizadas para interação, poucas podem ser relacionadas ao 

cotidiano da criança; 

- O OA oferece instruções de como jogar e desafios ao usuário; 

- Não há feedback ou maneiras de testar o entendimento da criança em relação ao 

conteúdo exposto; 

- Ausência de música ou narração em áudio; 

- O OA não é acessado diretamente através do link fornecido pelo BIOE. A primeira 

página acessada direciona o usuário ao site do MDMat, “Mídias Digitais para 

Matemática”, no qual as opções “Anos iniciais” e “Explore o MDMat - Anos Iniciais”, 

nesta ordem, devem ser selecionadas para que o usuário seja redirecionado a uma nova 

página. Nessa, as opções “Espaço e Forma” e “Simetria” devem ser selecionadas, 

sucessivamente, a fim de que o OA seja encontrado; 

- A pontuação geral obtida através da análise dos critérios selecionados para o OA 

“Simetrizador” foi 08 (oito) (ver APÊNDICE B). 
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Figura 39 – Imagem do layout do objeto digital “Simetrizador” durante a interação. As setas amarelas 
indicam a falta de alinhamento dos objetos que compõem o layout. As setas azuis indicam a composição 

tipográfica e o contraste discreto existente entre os botões localizados na barra inferior e o background. As 
setas pink indicam a imagem selecionada, refletida horizontalmente como parte do exercício 

 

 

Fonte: MDMAT (2013) 

 

4.6 VISUALIZAÇÕES 

 

Submetido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Instituto de 

Matemática, MDMat, e publicado em 2009, o objeto digital visa a estimular a visualização de 

sólidos geométricos e a atenção da criança através da identificação de qual peça foi retirada 

da construção original para que se obtivesse o novo conjunto (BIOE, 2013) (Figura 40). 

Resultados da Análise: 

- O objetivo instrucional do OA é encontrado no repositório virtual BIOE e na página 

do site MDMat,  “Espaço e Forma”, opção “Sólidos”; 

- O layout é organizado de forma clara, favorecendo a interação com o OA; 

- A combinação de cores utilizada facilita a visualização e a diferenciação entre os 

blocos, entretanto ela se repete a cada nova etapa; 

- A composição tipográfica é apropriada, não interferindo na visualização do conteúdo; 

- Os botões e comandos funcionam sem interferir na usabilidade do OA; 

- A navegação pelo OA é simples e intuitiva; 

- Ausência de música ou narração em áudio; 
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- As instruções são facilmente localizadas; no entanto, nota-se que o conteúdo 

explicativo ainda está sendo aperfeiçoado devido à observação da precariedade e 

incorreções encontradas no seguinte trecho: “(Aqui seria interessante colocar a 

imagens da duas setas)” (Figura 41); 

- O feedback mostra uma mensagem positiva, quando a opção dos blocos que foram 

retirados (B) do modelo original (A) está correta (“Yeah!!! Você assinalou a opção 

correta.”), e uma de alerta, quando a opção escolhida não é a correta (“Ops!!! Você 

não assinalou a opção correta.”); entretanto, não fornece um histórico da performance 

obtida pelo aluno, pelo qual seria possível verificar o seu desempenho; 

- O OA não é acessado diretamente através do link fornecido pelo BIOE. A primeira 

página acessada direciona o usuário ao site do MDMat, em cujo menu lateral a opção 

“Espaço e Forma” deve ser selecionada, seguida da opção “Sólidos”, para que o OA 

possa ser encontrado; 

- A pontuação geral obtida através da análise dos critérios selecionados para o OA 

“Visualizações” foi 14 (quatorze) (ver APÊNDICE B). 
 

 

Figura 40 – Layout do OA quando acessado 

 
Fonte: MDMAT (2013) 
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Figura 41 – Layout do objeto digital “Instruções”. A seta pink indica o conteúdo explicativo  
em fase de aperfeiçoamento 

 

 
Fonte: MDMAT (2013) 

 

 

4.7 SEQUÊNCIA DE FORMAS GEOMÉTRICAS 

 

Submetido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Instituto de 

Matemática, MDMat, e publicado em 2009, o objeto digital visa a desenvolver a atenção e o 

raciocínio lógico através da identificação das características dos sólidos geométricos 

apresentados. Na atividade sugerida, o usuário deverá identificar o padrão de construção de 

uma dada sequência e indicar o elemento geométrico seguinte (BIOE, 2013).  

Resultados da Análise: 

- O objetivo instrucional do OA é encontrado no repositório virtual BIOE e na página 

do site MDMat,  “Espaço e Forma”, opção “Sequências”; 

- O layout é organizado, favorecendo a interação com o OA, entretanto o 

posicionamento do título “Sequência” (pode ser entendido tanto como o nome do OA 

quanto como sinalizador da barra onde encontram-se as sequências da atividade) e a 

funcionalidade dos elementos figurativos (encontrados na parte superior direita)  são 

questionáveis (Figura 42); 

- O contraste entre as cores utilizadas para representar as figuras geométricas é sutil; 

- A composição tipográfica para o título e botões é apropriada, não interferindo na 

visualização do conteúdo; contudo, o texto que descreve a “Sequência Completa” não 

possui uma composição tipográfica adequada (tamanho e fonte serifada), dificultando 
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a leitura; o mesmo acontece para o aviso de término da atividade que apresenta um 

tamanho de fonte inadequado (pequena) e uso de cores inapropriado (fonte em 

vermelho e background verde cítrico); 

- As instruções são claras e facilmente localizadas; 

- Os botões e comandos funcionam sem interferir na usabilidade do OA, todavia o 

comando “Próximo” permite que o usuário navegue por todas as atividades 

disponibilizadas sem concluí-las (Figura 43); 

- A navegação pelo OA é simples e intuitiva; 

- O feedback não apresenta mensagem quando há acerto ou erro, apenas mostra o 

número de “tentativa(s)” realizadas e “acumulada” - quando a opção escolhida está 

correta. O usuário pode errar inúmeras vezes sem que haja alguma dica para ajudá-lo a 

progredir após um determinado número de opções incorretas; 

- O OA não é acessado diretamente através do link fornecido pelo BIOE. A primeira 

página acessada direciona o usuário ao site do MDMat, em cujo menu lateral a opção 

“Espaço e Forma” deve ser selecionada, seguida da opção “Sequências”, para que o 

OA possa ser encontrado sob o nome  “Sequências com Formas Geométricas”; 

- A pontuação geral obtida através da análise dos critérios selecionados para o OA 

“Sequência com Formas Geométricas” foi 10 (dez) (ver APÊNDICE B). 
 
 

Figura 42 – Imagem do layout do objeto digital “Sequência com Formas Geométricas” durante a 
interação. A seta azul indica a alteração do nome do OA. As setas pink indicam o posicionamento do título 
“Sequência” e os elementos figurativos. As setas brancas indicam a composição tipográfica inapropriada 

para os resultados e a mensagem de término da atividade 
 

 
Fonte: MDMAT (2013) 
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Figura 43 – Layout do objeto digital durante a interação. A seta azul indica o número de tentativas 
incorretas feitas pelo usuário. A seta branca sinaliza o botão “Próximo”, que, quando clicado, permite ao 

usuário navegar pelas atividades sem completar o exercício 
 

 

Fonte: MDMAT (2013) 
 

 

4.8 JOGO FIGURAS 

 

Submetido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e publicado em 

2007, o objeto digital busca trabalhar “[...] a visualização espacial através da representação 

em perspectiva e a vista superior de alguns objetos” (BIOE, 2013), permitindo ao usuário 

proceder à associação entre eles, sua respectiva vista superior, bem como sua representação 

em perspectiva (BIOE, 2013). 

Resultados da Análise: 

- O objetivo instrucional do OA é encontrado no repositório virtual BIOE e na página 

do site MDMat,  “Espaço e Forma”, opção “Representação de objetos”; 

- O layout é organizado de forma clara, favorecendo a interação com o OA; 

- Há um predomínio de cores frias e pouco contrastantes no layout das categorias e 

figuras utilizadas; 

- O tamanho da fonte para as categorias “fotos”, “vista superior” e “esboço” não é 

adequada, o que pode dificultar a leitura (Figura 44); 

- A navegação pelo OA é simples e intuitiva; 

- Os botões e comandos funcionam sem interferir na usabilidade do OA, contudo, ao 
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selecionar as imagens, nota-se que é permitido ao usuário tanto movê-las ao longo da 

tela, quanto misturar as suas categorias, o que pode confundir a criança, mitigando a 

sua motivação para explorar as combinações entre objetos (Figura 45);  

- As figuras disponibilizadas poderiam combinar objetos que façam parte do dia-a-dia 

da criança - brinquedos, instrumentos musicais, animais e plantas - constituindo um 

estímulo para a continuidade da exploração das formas apresentadas; 

- Ausência de música ou narração em áudio; 

- O feedback mostra apenas mensagens quando há erro (‘Ihhh... você não fez uma 

associação correta’) ou acerto (‘Aêêê!!! Você associou direitinho a foto à sua vista 

superior e ao seu esboço’); entretanto, não fornece um histórico da performance obtida 

pelo aluno, pelo qual seria possível verificar o seu desempenho.   

- O link disponível no site do BIOE conduz o usuário diretamente para a página do 

jogo, otimizando a navegação e reduzindo o tempo de pesquisa; 

- A pontuação geral obtida através da análise dos critérios selecionados para o OA 

“Jogo Figuras” foi 12 (doze) (ver APÊNDICE B). 

 

Figura 44 – Layout do objeto digital “Jogo Figuras”. As setas azuis indicam a cor utilizada para as 
categorias (verde claro) e figuras da categoria “Vista Superior” e “Esboço” (branco com contorno preto). 

As setas pink sinalizam o tamanho de fonte para as categorias “Foto”, “Vista Superior” e “Esboço” 
 

 
Fonte: MDMAT (2013) 
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Figura 45 – Imagem do layout que ilustra a possibilidade de misturar as figuras das categorias  
“Foto”, “Vista Superior” e “Esboço” 

 
Fonte: MDMAT (2013) 

 

 

4.9 DADOS 

 

Submetido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Instituto de 

Matemática, MDMat, e publicado em 2009, o objeto digital busca ensinar o usuário a 

identificar as faces opostas nas planificações de um cubo (dado). Na atividade sugerida, o 

usuário deverá identificar os valores corretos correspondentes a cada face do cubo (BIOE, 

2013) (Figura 46).  

Resultados da Análise: 

- O objetivo instrucional do OA é encontrado no repositório virtual BIOE e na página 

do OA; 

- O layout é simples e organizado; 

- A combinação de cores utilizada apresenta um contraste discreto entre o background e 

os elementos de texto e ilustração do OA, não sendo visualmente instigante ao 

usuário; 

- A composição tipográfica é apropriada, entretanto o contraste entre a cor da fonte e o 

background é discreta, como mencionado acima; 

- Os botões e comandos funcionam sem interferir na usabilidade do OA;  

- A navegação pelo OA é simples e intuitiva, todavia observa-se a falta de opções 

oferecidas ao usuário, o que dificulta a navegação e interação com o objeto digital; 
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- Ausência de desafios, níveis ou ferramentas que possam estimular a criança a explorar 

a atividade de diferentes formas; 

- Ausência de música ou narração em áudio; 

- As instruções da atividade fazem parte do enunciado do exercício; no entanto, nota-se 

que o conteúdo explicativo seria mais bem compreendido se apresentasse imagens 

ilustrativas exemplificando o processo; 

- O feedback mostra uma mensagem positiva, quando os valores fornecidos estão 

corretos (“Beleza!!”), e uma de alerta, quando os valores fornecidos não estão corretos 

(“Você tem certeza?”); entretanto, não fornece um histórico da performance obtida 

pelo aluno, pelo qual seria possível verificar o seu desempenho; 

- O OA não é acessado diretamente através do link fornecido pelo BIOE. A primeira 

página acessada direciona o usuário ao site do repositório virtual do MDMat, onde o 

OA pode ser encontrado; 

- A pontuação geral obtida através da análise dos critérios selecionados para o OA 

“Dados” foi 07 (sete) (ver APÊNDICE B). 
 

 

Figura 46 – Layout do objeto digital “Dados”. As setas azuis indicam a cor utilizada no layout (texto e 
gráficos), o texto explicativo e a mensagem “Você tem certeza?” indicando a entrada de valores incorretos 

na planificação. Observa-se a ausência de opções de navegação e alternativas que estimulem o usuário a 
explorar o OA (ferramentas, desafios) 

 
Fonte: MDMAT (2013) 
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4.10 JOGO DA MEMÓRIA COM FRAÇÕES 

 

Submetido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Instituto de 

Matemática, Mídias Digitais para Matemática (MDMat), e publicado em 2009, o objeto 

digital estimula a criança a desenvolver a habilidade de reconhecer e relacionar as 

representações gráfica e numérica das frações (BIOE, 2013). 

Resultados da Análise: 

- O objetivo instrucional do OA é encontrado no repositório virtual BIOE e na página 

do site MDMat,  “Números e operações”, opção “Frações”; 

- O layout é organizado de forma clara, favorecendo a interação com o OA; 

- A composição tipográfica é apropriada, não interferindo na visualização do conteúdo; 

entretanto, o tamanho pequeno da fonte utilizada para “Acertos” e “Erros” pode 

interferir na visualização e leitura dos resultados (Figura 47); 

- A combinação das cores amarelo, lilás e branco, para representar as figuras, facilita a 

sua visualização e associação (Figura 48); 

- Os botões e comandos funcionam sem interferir na usabilidade do OA; 

- A navegação pelo OA é simples e intuitiva; 

- Apresenta alertas sonoros durante a interação com o jogo, sem interferir no foco do 

ensino-aprendizado; 

- As instruções são claras e facilmente localizadas;  

- O feedback mostra mensagens positivas ao término da primeira fase (“PARABÉNS! 

Você concluiu essa etapa!”) e ao concluir a fase final (“É isso aí! Você terminou!”). O 

número de acertos e erros é fornecido durante todo o jogo no lado direito do layout; 

contudo, não fornece um histórico da performance obtida pelo aluno, pelo qual seria 

possível verificar o seu desempenho; 

- O OA não é acessado diretamente através do link fornecido pelo BIOE. A primeira 

página acessada conduz o usuário ao site do MDMat, em cujo menu lateral a opção 

“Números e Operações” deve ser selecionada, seguida da opção “Frações”, na qual o 

OA pode ser encontrado; 

- A pontuação geral obtida através da análise dos critérios selecionados para o OA 

“Jogo de Memória com Frações” foi 12 (doze) (ver APÊNDICE B). 
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Figura 47 – Layout do objeto digital “Jogo da Memória com Frações”. As setas azuis sinalizam  
para o tamanho pequeno da fonte empregada para “Acertos” e “Erros” 

 

 

Fonte: MDMAT (2013) 
 

 

 

Figura 48 – Layout do objeto digital ao término da fase final. As setas azuis sinalizam o contraste entre 
 as cores empregadas nas representações gráficas, favorecendo a pesquisa visual e a  

diferenciação entre as figuras 
 

 

Fonte: MDMAT (2013) 
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4.11 4 CORES 

 

Submetido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Instituto de 

Matemática, MDMat, e publicado em 2009, o objeto digital fundamenta-se no teorema das 

quatro cores e busca introduzir os conceitos de topologia e a teoria dos grafos, através do 

preenchimento de regiões dos planos disponibilizados (BIOE, 2013).  

Resultados da Análise: 

- O objetivo instrucional do OA é encontrado no repositório virtual BIOE e na página 

do site MDMat, Acqua; 

- O layout é organizado, dispondo as informações iniciais de maneira sucinta; 

- A combinação de cores cria contraste entre o texto e o background, o que favorece a 

pesquisa visual e a interação com o OA; 

- É fácil identificar o botão “Jogar”; contudo, o botão de “Ajuda” é pequeno, o que 

dificulta a sua visualização; 

- Os botões e comandos funcionam sem interferir na usabilidade do OA; 

- A navegação pelo OA é simples e intuitiva; 

- A posição da logomarca “Acqua” interfere na visualização das cores a serem 

selecionadas no jogo;  

- A composição tipográfica é apropriada, não interferindo na visualização do conteúdo; 

todavia, o tamanho pequeno da fonte utilizada para limite de pontos, a pontuação e as 

opções “terminei”, “limpar”, “início” e “mapas” dificulta a visualização e leitura 

(Figura 49); 

- Ausência de música ou narração em áudio; 

- As instruções são claras quando acessadas e exibem desenhos ilustrativos 

representando a explicação; 

- Apresenta níveis de dificuldade, o que pode atuar como um elemento motivador à 

criança; 

- O feedback mostra os erros quando a associação de cores é incorreta e informa quais 

os erros cometidos (Figura 50). Não há uma mensagem específica, positiva, quando o 

usuário completa o exercício corretamente; apenas mostra o número limite atingido. 

Apresenta um histórico dos mapas concluídos pelo usuário durante a atividade (Figura 

51); 

- O OA não é acessado diretamente através do link fornecido pelo BIOE. A primeira 

página acessada direciona o usuário ao site do Acqua. No menu superior desse site, a 
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opção “acesso direto” deve ser selecionada para que o OA possa ser encontrado; 

- A pontuação geral obtida através da análise dos critérios selecionados para o OA “4 

Cores” foi 14 (quatorze) (ver APÊNDICE B). 
 

 

Figura 49 – Layout do objeto digital “4 Cores”. As setas azuis sinalizam para o tamanho inadequado da 
fonte utilizada para as respectivas informações, a seta amarela indica a mensagem na conclusão da 

atividade, e a seta branca localiza o botão de “Ajuda” no layout 
 

 
Fonte: MDMAT (2013) 

 

 

 

Figura 50 – Layout do objeto digital quando há erros na combinação de cores utilizadas. As setas azuis 
indicam as mensagens disponibilizadas pelo OA 

 
Fonte: MDMAT (2013) 
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Figura 51 – Layout do objeto digital. As setas brancas sinalizam as atividades concluídas 
 pelo usuário: 

 

 
Fonte: MDMAT (2013) 

 

 

4.12 PLANIFICAÇÕES 

 

Submetido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Instituto de 

Matemática, MDMat,  e publicado em 2009, o objeto digital busca exercitar o raciocínio 

espacial e a habilidade de representação e visualização de objetos através da manipulação de 

cubos e da observação de sua planificação (BIOE, 2013). 

Resultados da Análise: 

- O objetivo instrucional do OA é encontrado no repositório virtual BIOE e na página 

do site MDMat,  “Espaço e Forma”, opção “Representação de objetos”; 

- O layout é organizado de forma clara; 

- As instruções são claras e facilmente localizadas;  

- A combinação de cores utilizada facilita a visualização e diferenciação entre as 

representações gráficas dos cubos e planificações; 

- A composição tipográfica é apropriada, não interferindo na visualização do conteúdo; 

- Os botões e comandos funcionam sem interferir na usabilidade do OA; no entanto, é 

difícil diferenciar os botões “Próximo” e “Fechar”, o que pode, por vezes, interromper 

a sequência da atividade (Figura 52); 

- A localização das opções “Girar” e o “quadrado para marcação da resposta” dificultam 

a visualização e manipulação dos cubos (Figura 53); 
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- A navegação pelo OA é simples e intuitiva; 

- Apresenta 4 (quatro) fases, com níveis de dificuldade diferentes; 

- Ausência de música ou narração em áudio; 

- O feedback mostra uma mensagem positiva, quando a opção correta é assinalada 

(“Yeah!!! Você assinalou o dado correto. Que tal outro desafio?”), e uma de alerta, 

quando a opção escolhida não é a correta (“Ops!!! Você não assinalouo dado correto. 

Quer tentar novamente?”); entretanto, não fornece um histórico da performance obtida 

pelo aluno, pelo qual seria possível verificar o seu desempenho; 

- Inconsistência na nomenclatura utilizada - a palavra “cubo” é empregada para 

descrever o objeto tanto no enunciado, quanto nas instruções da atividade, todavia, nas 

mensagens de feedback,  a palavra utilizada é “dado”; 

- O OA é acessado diretamente através do link fornecido pelo BIOE; 

- A pontuação geral obtida através da análise dos critérios selecionados para o OA 

“Planificações” foi 12 (doze) (ver APÊNDICE B). 

 
Figura 52 – Layout do objeto digital “Planificações”, fase 3 (três). As setas azuis sinalizam a interferência 

da box com a descrição da ferramenta “Girar” e a proximidade do quadrado de marcação do cubo, 
dificultando a sua visualização. A seta pink indica a palavra “cubo” para descrever o objeto 

 
 

 

Fonte: MDMAT (2013) 
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Figura 53 – Layout do objeto digital “Planificações”, feedback. As setas azuis sinalizam a proximidade 
 e semelhança entre os botões “Próximo” e “Fechar”. A seta pink indica a palavra “dado”  

para descrever o objeto 
 

 
Fonte: MDMAT (2013) 

 

4.13 LIGA PONTOS 

 

Submetido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e publicado em 

2009, o objeto digital busca exercitar o reconhecimento de coordenadas de um plano através 

da sequência de coordenadas fornecida. Ligando pontos, o usuário deverá identificar a figura 

formada que corresponde à interpretação correta de letras e números providos pelo jogo 

(BIOE, 2013). 

Resultados da Análise: 

- O objetivo instrucional do OA é encontrado no repositório virtual BIOE e na página 

do site MDMat,  “Espaço e Forma”, opção “Sólidos”; 

- O layout é organizado; todavia, a representação gráfica do sistema de coordenadas e a 

fonte utilizada para o texto e números dificulta a leitura e interfere na pesquisa visual e 

interação com o jogo; 

- As instruções são claras; 

- Não explora o uso de cores como elemento motivacional e facilitador durante a 

pesquisa visual; 

- É fácil a identificação dos botões e comandos; 
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- Os botões e comandos funcionam sem interferir na usabilidade do OA – contudo, o 

texto que aparece ao passar o mouse sobre o ponto das coordenadas (“Este ponto?)” e 

a linha desenhada (“Apagar”) podem interferir na interação (Figura 54); 

- A combinação tipográfica para os textos de “Instruções” e “Desafios” é apropriada, 

não interferindo na visualização do conteúdo – entretanto, o texto que aparece ao 

passar o mouse sobre o ponto das coordenadas e a linha desenhada não possui uma 

composição tipográfica adequada (tamanho pequeno e pouco contraste), dificultando a 

leitura (Figura 55); 

- A navegação pelo OA é simples e intuitiva; 

- Ausência de música ou narração em áudio; 

- Embora o feedback mostre uma mensagem positiva quando a ligação entre os pontos 

forma a figura correta a partir das letras e números fornecidos (“Você conseguiu 

marcar os pontos corretamente. Gostaria de tentar outra?”), e uma de alerta, quando as 

coordenadas não são seguidas (“Você ainda não conseguiu. Quer tentar novamente ou 

prefere ir para o próximo”), não há um histórico da performance obtida pelo aluno que 

possibilite a verificação do seu desempenho; 

- O OA não é acessado diretamente através do link fornecido pelo BIOE. A primeira 

página acessada direciona o usuário ao site do MDMat. No menu lateral desse site, a 

opção “Grandezas e medidas” deve ser selecionada, seguida da opção “Sistema de 

coordenadas”, para que o OA possa ser encontrado. 

- A pontuação geral obtida através da análise dos critérios selecionados para o OA 

“Liga Pontos” foi 11 (onze) (ver APÊNDICE B). 
 

Figura 54 – Close-up do layout do objeto digital “Liga Pontos”. As setas azuis sinalizam para a mensagem 
de “Apagar” toda vez que o mouse passa sobre uma linha (ligação entre os pontos). As setas amarelas 

indicam a mensagem de “Este ponto?” toda vez que o mouse passa sobre os pontos de coordenadas 
 

 
Fonte: MDMAT (2013) 
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Figura 55 – Layout do objeto digital “Liga Pontos”. A seta azul sinaliza o tamanho inadequado da fonte 
utilizada para representar a sequência de coordenadas. A seta amarela indica a figura formada a partir 

da sequência correta de pontos. É possível observar o uso discreto de cores 
 

 
 

Fonte: MDMAT (2013) 

 

 

4.14 CORTANDO E DOBRANDO FIGURAS 

 

Submetido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Instituto de 

Matemática, MDMat e publicado em 2009, o objeto digital visa a trabalhar o conceito de 

simetria através da experimentação com figuras recortadas e remontadas. Na atividade, a 

criança deverá identificar o corte correto necessário a produzir determinada imagem (BIOE, 

2013). 

Resultados da Análise: 

- O objetivo instrucional do OA é encontrado no repositório virtual BIOE e na página 

do site MDMat; 

- O layout é organizado de forma clara, favorecendo a interação com o OA; 

- As instruções são apresentadas em forma de demonstração logo no início da atividade 

(Figura 56); 

- A combinação de cores facilita a pesquisa visual, sem interferir no foco do ensino-

aprendizagem; 

- A composição tipográfica é apropriada, não interferindo na visualização do conteúdo 
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ou navegação; 

- Os botões e comandos funcionam sem interferir na usabilidade do OA;  

- A navegação pelo OA é simples e intuitiva, entretanto observa-se a falta de opções 

oferecidas ao usuário, o que dificulta a navegação e a interação com o OA; 

- Ausência de desafios, níveis ou ferramentas que possam estimular a criança a explorar 

a atividade de diferentes formas; 

- Ausência de música ou narração em áudio; 

- Não há feedback (Figura 57); 

- O OA não é acessado diretamente através do link fornecido pelo BIOE. A primeira 

página acessada direciona o usuário ao site do MDMat, página “2” do repositório, 

onde o OA é encontrado, porém com nome diferente do citado no site do BIOE:  

“Dobraduras”; 

- A pontuação geral obtida através da análise dos critérios selecionados para o OA 

“Dobraduras” foi 11 (onze) (ver APÊNDICE B). 
 

 

Figura 56 – Layout do objeto digital “Dobraduras”. As setas azuis sinalizam para o texto das instruções e 
o campo onde a demonstração acontece 

    
Fonte: MDMAT (2013) 
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Figura 57 – Layout do objeto digital “Dobraduras”. As setas amarelas indicam a figura correta 
selecionada (cortada e dobrada) que representa a ilustração no quadro maior (recorte desdobrado). Sem 

feedback para as respostas. A seta pink sinaliza o erro de grafia “descucra” 
 

 
Fonte: MDMAT (2013) 

 

 

4.15 ÁREA DE UM TRIÂNGULO 

 

Submetido pela Universidade Estadual Paulista (UNESP/Presidente Prudente) e 

publicado em 2009, a animação além de possibilitar a formação de diferentes tipos de 

triângulos – através ou do deslocamento dos pontos A, B e C ou da inserção de valores para 

as coordenadas dos vértices – e a visualização das suas alturas pelo acionamento do comando 

“Mostrar as alturas”, também fornece o perímetro e a área da figura geométrica plana (BIOE, 

2013). 

Resultados da Análise: 

- O objetivo instrucional do OA é encontrado no repositório virtual BIOE e na página 

do site CIENCIA - Repositório de Recursos para a Educação em Ciências; 

- O layout é organizado de forma clara, entretanto a combinação de cores utilizada 

dificulta a visualização e a navegação (Figura 58);  

- Há pouco contraste entre a cor de fundo da animação (verde escuro) e a cor da fonte 

(preto), o que dificulta a leitura do conteúdo exposto; 

- O posicionamento do título e botões no layout não favorece a leitura e a interação; 
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- Embora a animação demonstre com sucesso as três maneiras diferentes de calcular a 

área de um triângulo, não estimula a criança a contextualizar o conteúdo e associar o 

exercício exposto com objetos ou situações do seu dia-a-dia; 

- O usuário não encontra opções para acesso a explicação ou ajuda no OA, o que pode 

influenciar na motivação da criança, levando o usuário a abandonar a animação sem 

explorá-la de maneira adequada; 

- Ausência de música ou narração em áudio; 

- Não há feedback ou maneiras de testar o entendimento da criança em relação ao 

conteúdo exposto; 

- O botão “Sair” não redireciona o usuário a outra página ou finaliza a animação; 

- O OA não é acessado diretamente através do link fornecido pelo BIOE. A primeira 

página acessada corresponde ao site da Ludoteca, no qual a opção “Simulações” 

redireciona o usuário a uma nova página, que, por sua vez, contém a opção “Mais 

Simulações Ludoteca”, na qual o OA pode ser finalmente encontrado; 

- A pontuação geral obtida através da análise dos critérios selecionados para o OA 

“Área de um Triângulo” foi 6 (seis) (ver APÊNDICE B). 

 
 

Figura 58 – Layout do objeto digital “Área de um Triângulo”. A seta branca sinaliza para a falta de 
contraste entre a cor da fonte e o background. A seta laranja indica o botão “SAIR” que não funciona.  

A seta amarela indica o posicionamento do título do OA 
 

 
Fonte: MDMAT (2013) 
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4.16 NOMES E FORMAS 2 

 

Submetido pela Universidade Federal do Ceará (UFC/IFCE) e disponível em 2008 

(data fornecida pelo site GilMath), o objeto digital visa trabalhar o reconhecimento das 

figuras geométricas planas através da associação entre o nome e a forma da figura geométrica 

apresentada (BIOE, 2013). 

Resultados da Análise: 

- O objetivo instrucional do OA é encontrado apenas no repositório virtual BIOE; 

- O layout é organizado de forma clara, favorecendo a interação com o OA; 

- A combinação de cores do OA não interfere no foco do ensino-aprendizagem; 

- A composição tipográfica é apropriada, não interferindo na visualização do conteúdo; 

- Os botões e comandos funcionam sem interferir na usabilidade do OA; 

- A navegação pelo OA é simples e intuitiva; 

- Não há instruções; 

- Apresenta alertas sonoros na seleção da opção inicial, nas associações corretas e ao 

término da atividade; 

- O desafio da atividade está associado ao tempo que o usuário leva para concluir as 

associações, servindo como elemento motivacional; entretanto, o OA permite que a 

atividade seja realizada sem marcação de tempo, estimulando as crianças com maior 

dificuldade nas associações a não desistirem da atividade (Figura 59); 

- Há variação na ordem, figuras geométricas e nomes a cada nova tentativa; 

- O feedback mostra a mensagem “Desafio Completo!” quando a opção “Desafio Sem 

tempo” foi escolhida. Quando a opção “Desafio em 1 minuto” é selecionada, a 

mensagem de feedback pode ser “Desafio Completo! - Seu tempo foi: “28 segundos” - 

Legal!! Melhor tempo - Melhor tempo: 28 segundos” ou ainda “Desafio Completo! - 

Seu tempo foi: “35 segundos” - Melhor tempo: “28 segundos”, quando a performance 

não foi a melhor registrada até então (Figura 60 e 61); 

- O OA não é acessado diretamente através do link fornecido pelo BIOE. A primeira 

página acessada direciona o usuário ao site do GilMaths, onde o OA pode ser 

encontrado; 

- A pontuação geral obtida através da análise dos critérios selecionados para o OA 

“Nomes e Formas 2” foi 17 (dezessete) (ver APÊNDICE B). 
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Figura 59 – Layout do objeto digital “Nomes e Formas 2”. A seta azul indica a opção com cronômetro 
selecionada. A seta amarela sinaliza o botão de “Siga” para prosseguir e iniciar o exercício 

 
 

 
Fonte: GILMATHS (2013) 

 
 

Figura 60 – Layout do objeto digital com a opção “Desafio sem tempo” selecionada. As setas azuis indicam 
a associação correta entre a forma e o nome da figura geométrica. A seta amarela sinaliza o botão de 

“Voltar”, a ser utilizado caso  o usuário deseje modificar a sua escolha inicial 
 

 

 
Fonte: GILMATHS (2013) 
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Figura 61 – Feedback obtido após completar o desafio: opção “Desafio de 1 minuto” selecionada 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GILMATHS (2013) 

 

 

4.17 FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 

Submetido pela Universidade Federal do Ceará (UFC/IFCE) e disponível em 2008 

(data fornecida pelo site GilMath), o objeto digital visa a trabalhar as relações entre as figuras 

planas, suas propriedades e definições através de um jogo de memória. O usuário deverá 

relacionar o nome correspondente a cada figura plana apresentada (BIOE, 2013). 

Resultados da Análise: 

- O objetivo instrucional do OA é encontrado apenas no repositório virtual BIOE; 

- O layout é organizado de forma clara, favorecendo a interação com o OA; 

- A combinação de cores do OA não interfere no foco do ensino-aprendizagem; 

- A composição tipográfica é apropriada, não interferindo na visualização do conteúdo; 

- O nome do OA não aparece na página da aplicação, constando apenas “Memória 

Geométrica” (Figura 62); 

- Os botões e comandos funcionam sem interferir na usabilidade do OA; entretanto o 

botão de entrada aparece em Inglês “Enter”; 

- A navegação é simples e intuitiva; 

- O tempo para abrir e fechar a janela que permite visualizar a figura geométrica plana e 

seu nome é lento, o que pode desmotivar ou dispersar a atenção do usuário; 
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- Não há instruções; 

- Ausência de música ou narração em áudio; 

- Durante a atividade, o tempo é automaticamente registrado, contudo não se enfatiza o 

tempo que o usuário levou para completar o desafio ou mesmo que esse tempo possa 

ser melhorado; 

- Há variação na ordem e nomes das figuras geométricas planas a cada nova tentativa; 

- O feedback mostra apenas a mensagem “Success” (“Sucesso” em tradução livre) ao 

término da atividade (Figura 63).  

- O OA não é acessado diretamente através do link fornecido pelo BIOE. A primeira 

página acessada direciona o usuário ao site do GilMaths, onde o OA pode ser 

encontrado; 

- A pontuação geral obtida através da análise dos critérios selecionados para o OA 

“Figuras Geométricas 2” foi 08 (oito) (ver APÊNDICE B). 
 

 

Figura 62 – Layout do objeto digital “Figuras Geométricas”. As setas verdes sinalizam a associação 
correta entre a forma geométrica plana e seu respectivo nome. A branca indica a marcação do tempo, e a 

pink indica que o título da atividade “Memória Geométrica” não confere com o nome do OA 
 
 

 
Fonte: GILMATHS (2013) 
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Figura 63 – Layout do objeto digital após o término da atividade. A seta amarela indica a mensagem de 
feedback recebida ao completar o exercício 

 

 
Fonte: GILMATHS (2013) 

 

4.18 QUADRADO PITAGÓRICO  

 

Submetido pela Universidade Estadual Paulista (UNESP/Presidente Prudente) e 

disponível em 2009, o objeto digital busca explorar o conceito de área nas formas geométricas 

planas e a composição e decomposição das figuras através da manipulação e encaixe entre as 

peças. A animação em forma de jogo desafia o usuário a construir um quadrado a partir das 

figuras geométricas fornecidas (BIOE, 2013). 

Resultados da Análise: 

- O objetivo instrucional do OA é encontrado no repositório virtual BIOE; 

- O layout é simples e organizado; 

- As instruções são facilmente localizadas;  

- A combinação de cores do OA não interfere no foco do ensino-aprendizagem; 

- A composição tipográfica é apropriada, não interferindo na visualização dos botões e 

comandos; entretanto, a fonte utilizada para as “Instruções” e “Desafio” é pequena, 

dificultando a leitura (Figura 64); 

- A navegação pelo OA é simples e intuitiva, no entanto se observa a falta de opções de 

comandos oferecidas ao usuário, o que dificulta a navegação e interação com o OA; 

- Os botões e comandos existentes funcionam sem interferir na usabilidade do OA; 

todavia, a possibilidade de mover a posição dos comandos “Move a Peça” e “Gira a 
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peça” pode confundir o usuário; 

- O OA não apresenta uma demarcação visível do campo de interação, permitindo que o 

usuário  mova a(s) figura(s) geométrica(s) fora da área interativa, o que pode resultar 

na impossibilidade de retornar a peça ao jogo. Caso aconteça, é necessário reiniciar a 

atividade (Figura 65); 

- Apresenta 2 (duas) opções de desafios; 

- É possível checar a resposta correta para a atividade na opção “Respostas do Desafios” 

(erro de grafia: “Respostas do Desafios”), localizada na parte inferior da página do 

site; 

- Ausência de música ou narração em áudio; 

- Não há feedback (Figura 66); 

- O objeto digital não pode ser acessado através do link fornecido: 

http://mil.codigolivre.org.br/projetos/matematica-divertida/quadrado-pitagorico.html. 

A busca resulta em “Not found”, com a mensagem “URL /projetos/matematica-

divertida/quadrado-pitagorico.html was not found on this server”. Entretanto, o OA foi 

encontrado no site do Projeto MIL - Matemática Interativa Linux, opção 

“Experimente!” da barra superior, “Quebra Cabeças Geométricos”; 

- A pontuação geral obtida através da análise dos critérios selecionados para o OA 

“Quadro Pitagórico” foi 06 (seis) (ver APÊNDICE B). 
 

Figura 64 – Layout do objeto digital “Quadro Pitagórico”. A seta amarela sinaliza a combinação 
tipográfica utilizada para as informações relevantes sobre o aplicativo. A seta azul indica a posição inicial 

dos comandos “Move a Peça” e “Gira a Peça” 
 

       
Fonte: MIL-MATEMÁTICA INTERATIVA LINUX (2013) 
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Figura 65 – Layout do objeto digital. As setas azuis indicam a possibilidade de mover a posição dos 
comandos “Move a Peça” e “Gira a Peça” na área de interação. As setas pink sinalizam a possibilidade de 

mover os objetos além da área de interação. A área pontilhada pink sinaliza para a  
falta de delimitação da área de interação do OA. A seta amarela indica onde o usuário pode ter  

acesso à resposta do desafio 
 

 
Fonte: MIL-MATEMÁTICA INTERATIVA LINUX (2013) 

 

Figura 66 – Layout do objeto digital ao término do desafio, sem feedback 
 

       
Fonte: MIL-MATEMÁTICA INTERATIVA LINUX (2013) 

 
 

4.19 POLIMINÓS 

 

Submetido pela Universidade Estadual Paulista (UNESP/Presidente Prudente) e 

disponível em 2009, o objeto digital busca explorar o conceito de área nas formas geométricas 

planas, a composição e decomposição das figuras através da manipulação e o encaixe entre as 
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peças. A animação, em forma de jogo, oferece 6 (seis) opções diferentes para a composição 

de figuras geométricas que são construídas a partir da combinação de peças quadradas 

menores. (BIOE, 2013) (Figura 67). 

Resultados da Análise: 

- O objetivo instrucional do OA é encontrado no repositório virtual BIOE; 

- O layout é simples e organizado; 

- As instruções são facilmente localizadas;  

- A combinação de cores do OA não interfere no foco do ensino-aprendizagem; 

- A composição tipográfica é apropriada, não interferindo na visualização dos botões e 

comandos; entretanto, a fonte utilizada para as “Instruções” e “Desafio” é pequena, 

dificultando a leitura; 

- A navegação pelo OA é simples e intuitiva, contudo se observa a falta de opções de 

comandos oferecidas ao usuário, o que interfere na interação com o OA; 

- Os botões e comandos existentes funcionam sem interferir na usabilidade do OA; 

todavia é possível mover a posição dos comandos “Move a Peça” e “Gira a Peça”, o 

que pode confundir o usuário (Figura 68); 

- O OA não apresenta uma demarcação visível do campo de interação, no entanto isso 

não parece interferir na manipulação das peças – como observado no objeto digital 

“Quadrado Pitagórico”, visto que o foco de atenção está voltado para a marcação da 

figura geométrica a ser construída, a qual se encontra na área central do objeto digital; 

- Não foi possível completar nenhum dos desafios devido à impossibilidade de 

movimentar as peças após um certo período; 

- Apresenta 6 (seis) opções de desafios; 

- É possível checar a resposta correta para a atividade na opção “Resposta do Desafio”, 

localizada na parte inferior da página do site; 

- Ausência de música ou narração em áudio; 

- Não há feedback; 

- O objeto digital não pode ser acessado através do link fornecido: 

http://mil.codigolivre.org.br/projetos/matematica-divertida/polimino.html. A busca 

resulta em “Not found”, com a mensagem “URL /projetos/matematica-

divertida/polimino.html was not found on this server”. Entretanto, o OA foi 

encontrado no site do Projeto MIL - Matemática Interativa Linux, opção 

“Experimente!” da barra superior, “Quebra Cabeças Geométricos”; 

- A pontuação geral obtida através da análise dos critérios selecionados para o OA 
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“Poliminós” foi 05 (cinco) (ver APÊNDICE B). 
 

Figura 67 – A imagem ilustra as seis opções diferentes para a construção das figuras geométricas planas 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: MIL-MATEMÁTICA INTERATIVA LINUX (2013) 

 

Figura 68 – Layout do OA “Poliminós” durante a atividade. As setas pink sinalizam a possibilidade de 
mover os objetos além da área de interação. A área pontilhada pink sinaliza para a falta de delimitação da 

área de interação do objeto digital. A seta amarela indica onde o usuário deverá posicionar as peças do 
quebra-cabeça. As setas azuis indicam a possibilidade de mover a posição dos comandos “Move a Peça” 

 e “Gira a Peça”, na área de interação 

 
Fonte: MIL-MATEMÁTICA INTERATIVA LINUX (2013) 

 

 

4.20 HEXAMINÓS 

 

Submetido pela Universidade Estadual Paulista (UNESP/Presidente Prudente) e 

disponível em 2009, o objeto digital busca explorar o conceito de área nas formas geométricas 
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planas, a composição e decomposição das figuras através da manipulação e o encaixe entre as 

peças. A animação, em forma de jogo, oferece 4 (quatro) desafios diferentes para a 

composição de figuras geométricas planas que são construídas a partir da combinação de 6 

(seis) quadrados menores. (BIOE, 2013) (Figura 69). 

Resultados da Análise: 

- O objetivo instrucional do OA é mais bem detalhado no repositório virtual BIOE; 

- O layout é simples e organizado; 

- As instruções são facilmente localizadas;  

- A combinação de cores do OA não interfere no foco do ensino-aprendizagem; 

- A composição tipográfica é apropriada, não interferindo na visualização dos botões e 

comandos; entretanto, a fonte utilizada para “Instruções” e “Desafio” é pequena, 

dificultando a leitura;  

- A navegação pelo OA é simples e intuitiva, mas se ressalva a falta de opções de 

comandos oferecidas ao usuário, o que interfere na interação com o OA; 

- Os botões e comandos existentes funcionam sem interferir na usabilidade do OA; 

contudo, é possível mover a posição dos comandos “Move a Peça” e “Gira a Peça”, o 

que pode confundir o usuário; 

- O OA não apresenta uma demarcação visível do campo de interação. Em que pese  o 

foco de atenção esteja voltado para a área central - a qual contém a marcação da figura 

geométrica a ser construída - percebe-se que, ao girar as peças maiores, estas podem 

sair da área de interação - o que pode resultar na impossibilidade de retornar a peça ao 

jogo. Caso aconteça, é necessário reiniciar a atividade (Figura 70); 

- Apresenta 4 (quatro) opções de desafios; 

- É possível checar a resposta correta para a atividade na opção “Respostas do Desafios” 

(erro de grafia: “Respostas do Desafios”), localizada na parte inferior da página do 

site; 

- Ausência de música ou narração em áudio; 

- Não há feedback; 

- O objeto digital não pode ser acessado através do link fornecido: 

http://mil.codigolivre.org.br/projetos/matematica-divertida/hexamino.html. A busca 

resulta em “Not found”, com a mensagem “URL /projetos/matematica-

divertida/polimino.html was not found on this server”. Entretanto, o OA foi 

encontrado no site do Projeto MIL - Matemática Interativa Linux, opção 

“Experimente!” da barra superior, “Quebra Cabeças Geométricos” (o nome aparece no 
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singular  “Hexaminó”; 

- A pontuação geral obtida através da análise dos critérios selecionados para o OA 

“Hexaminós” foi 06 (seis) (ver APÊNDICE B). 
 
 

Figura 69 – A imagem ilustra as quatro opções para a construção das figuras geométricas planas 
disponibilizadas pelo OA 

 

 
Fonte: MIL-MATEMÁTICA INTERATIVA LINUX (2013) 

 

Figura 70 – Layout do OA “Hexaminós” durante a atividade. A seta amarela sinaliza a combinação 
tipográfica utilizada para as informações relevantes sobre o aplicativo. A área pontilhada pink salienta a 
falta de delimitação da área de interação do objeto digital. A seta pink indica a possibilidade de mover os 

objetos além da área de interação. As setas azuis indicam a possibilidade de mover a posição dos 
comandos “Move a Peça” e “Gira a Peça” na área de interação 

  

 
Fonte: MIL-MATEMÁTICA INTERATIVA LINUX (2013) 
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4.21 TRIÂNGULOS AMIGOS 

 

Submetido pela Universidade Estadual Paulista (UNESP/Presidente Prudente) e 

disponível em 2009, o objeto digital busca explorar o conceito de área nas formas geométricas 

planas, a composição e decomposição das figuras através da manipulação e o encaixe entre as 

peças. A animação, em forma de jogo, desafia o usuário a preencher a superfície de um 

triângulo utilizando 9 (nove) triângulos menores, de forma que a cor de cada vértice agrupado 

seja a mesma (BIOE, 2013) (Figura 71). 

Resultados da Análise: 

- O objetivo instrucional do OA é encontrado no repositório virtual BIOE; 

- O layout é simples e organizado;  

- As instruções são facilmente localizadas;  

- A combinação de cores do OA não interfere no foco do ensino-aprendizagem; 

- A composição tipográfica é apropriada, não interferindo na visualização dos botões e 

comandos; entretanto, a fonte utilizada para “Instruções” e “Desafio” é pequena, 

dificultando a leitura; 

- A navegação pelo OA é simples e intuitiva, contudo se observa a falta de opções de 

comandos oferecidas ao usuário, o que interfere na interação com o OA; 

- Os botões “Move a Peça” e “Gira a Peça”, funcionam sem interferir na usabilidade do 

OA; todavia, é possível mover a posição desses comandos, o que pode confundir o 

usuário;  

- O link para “Resposta do Desafio”, localizado na parte inferior da página do site, não 

funciona; 

- O OA não apresenta uma demarcação visível do campo de interação, no entanto isso 

não parece interferir na interação - como observado nos OA “Quadrado Pitagórico” e 

“Hexaminós” - visto que o foco de atenção está voltado para a marcação da figura 

geométrica a ser construída, que se encontra na área central; 

- Não foi possível completar o desafio devido à impossibilidade de movimentar as peças 

após um certo período; 

- Apresenta apenas 1 (um) desafio; 

- Ausência de música ou narração em áudio; 

- Não há feedback; 

- O objeto digital não pode ser acessado através do link fornecido: 

http://mil.codigolivre.org.br/projetos/matematica-divertida/triangulos-amigos.html. A 
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busca resulta em “Not found”, com a mensagem “URL /projetos/matematica-

divertida/triangulos-amigos.html was not found on this server”. Entretanto, o OA foi 

encontrado no site do Projeto MIL - Matemática Interativa Linux, opção 

“Experimente!”, da barra superior “Jogos de Lógica”; 

- A pontuação geral obtida através da análise dos critérios selecionados para o OA 

“Triângulos Amigos” foi 05 (cinco) (ver APÊNDICE B). 
 

Figura 71 – Layout do OA “Triângulos Amigos” durante a atividade. A área pontilhada pink salienta a 
falta de delimitação da área de interação do objeto digital. A seta pink indica a possibilidade de mover os 

objetos além da área de interação. A seta amarela sinaliza a combinação tipográfica utilizada  
para as informações disponibilizadas. A seta azul indica a interferência do nome dos autores  

no comando “Gira a Peça” 
 

 
Fonte: MIL-MATEMÁTICA INTERATIVA LINUX (2013) 

 

 

4.22 MOVIMENTANDO PALITOS 

 
Submetido pela Universidade Estadual Paulista (UNESP/Presidente Prudente) e 

disponível em 2009, o objeto digital busca explorar o conceito de formas geométricas, 

propriedades elementares, perímetro, além da composição e decomposição destas figuras. A 

animação, em forma de jogo, desafia o usuário a formar quadrados menores através da 

retirada dos segmentos (palitos) do quadrado inicial (BIOE, 2013). 



138 

Resultados da Análise: 

- O objetivo instrucional do OA é encontrado no repositório virtual BIOE; 

- O layout é simples e organizado;  

- As instruções são facilmente localizadas;  

- A combinação de cores do OA não interfere no foco do ensino-aprendizagem; 

- A composição tipográfica é apropriada, não interferindo na visualização dos botões e 

comandos; entretanto, a fonte utilizada para “Instruções” e “Desafio” é pequena, 

dificultando a leitura (Figura 72). 

- Os desafios podem ser interpretados de maneiras diferentes, assim como seus 

resultados (Figura 73);  

- A navegação pelo OA é simples e intuitiva, contudo se observa a falta de opções de 

comandos oferecidas ao usuário, o que interfere na interação com o OA; 

- Os botões “Move a Peça” e “Gira a Peça”, funcionam sem interferir na usabilidade do 

OA; no entanto é possível mover a posição dos comandos desses comandos, o que 

pode confundir o usuário; observa-se também que a localização do nome dos autores é 

inapropriada, interferindo na visibilidade do comando “Gira a Peça”;  

- O OA não apresenta uma demarcação visível do campo de interação, o que pode, 

dependendo do desafio, interferir na manipulação dos “palitos”; 

- Apresenta 12 (doze) tipos de desafios; 

- É possível checar a resposta correta para a atividade na opção “Respostas do Desafios” 

(erro de grafia: “Respostas do Desafios”), localizada na parte inferior da página do 

site; 

- Ausência de música ou narração em áudio; 

- Não há feedback; 

- O objeto digital não pode ser acessado através do link fornecido: 

http://mil.codigolivre.org.br/projetos/matematica-divertida/palitos.html. A busca 

resulta em “Not found”, com a mensagem “URL /projetos/matematica-

divertida/palitos.html was not found on this server”. Entretanto, o OA foi encontrado 

no site do Projeto MIL - Matemática Interativa Linux, opção “Experimente!”, da barra 

superior “Jogos de Lógica”; 

- A pontuação geral obtida através da análise dos critérios selecionados para o OA 

“Movimentando Palitos” foi 05 (cinco) (ver APÊNDICE B). 
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Figura 72 – A imagem ilustra as doze opções de desafios disponibilizadas pelo OA. A seta azul indica o 
tamanho pequeno da fonte utilizada no layout 

 

 
Fonte: MIL-MATEMÁTICA INTERATIVA LINUX (2013) 

 
 
Figura 73 – Imagem combinada do layout do OA “Movimentando Palitos” e “Respostas dos Desafios”. A 

seta amarela sinaliza a combinação tipográfica utilizada para as informações relativas às“instruções”e  ao 
“desafio”. A seta pink indica uma possível interpretação para o resultado do exercício (errada). A seta 

azul sinaliza a interpretação correta para a resposta do desafio 
 

 

 
Fonte: MIL-MATEMÁTICA INTERATIVA LINUX (2013) 

 

 

4.23 CAMALEÃO 

 

Submetido pela Universidade Estadual Paulista (UNESP/Presidente Prudente) e 

disponível em 2009, o objeto digital busca trabalhar a aplicação dos conceitos de formas 

geométricas planas, a comparação e equivalência entre áreas, assim como a composição e 
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decomposição das figuras geométricas na prática. A animação em forma de jogo desafia o 

usuário a recobrir a área das figuras utilizando apenas dois triângulos congruentes (BIOE, 

2013) (Figura 74). 

Resultados da Análise: 

- O objetivo instrucional do OA é encontrado no repositório virtual BIOE; 

- O layout é simples e organizado; 

- As instruções são facilmente localizadas;  

- A combinação de cores do OA não interfere no foco do ensino-aprendizagem; 

- A composição tipográfica é apropriada, não interferindo na visualização dos botões e 

comandos; entretanto, a fonte utilizada para “Instruções” e “Desafio é pequena, 

dificultando a leitura; 

- A navegação pelo OA é simples e intuitiva, contudo se observa a falta de opções de 

comandos oferecidas ao usuário, o que dificulta a navegação e interação com o OA; 

- Os botões e comandos existentes funcionam sem interferir na usabilidade do OA; no 

entanto é possível mover a posição dos comandos “Move a Peça”, “Gira a Peça” e 

“Vira a Peça”,  o que pode confundir o usuário; 

- O OA não apresenta uma demarcação visível do campo de interação, permitindo que  

o usuário mova a(s) figura(s) geométrica(s) fora da área interativa - o que pode 

resultar na impossibilidade de retornar a peça ao jogo. Caso aconteça, é necessário 

reiniciar a atividade; 

- Apresenta apenas 1 (um) desafio; 

- É possível checar a resposta correta para a atividade na opção “Respostas do Desafios” 

(erro de grafia: “Respostas do Desafios”), localizada na parte inferior da página do 

site; todavia, o usuário nunca terá o mesmo resultado visual encontrado na resposta do 

desafio, visto que, para cobrir uma nova figura, é preciso desfazer a anterior, o que 

pode causar certa frustração e descontentamento  para a criança; 

- Ausência de música ou narração em áudio; 

- Não há feedback; 

- O objeto digital não pode ser acessado através do link fornecido: 

http://mil.codigolivre.org.br/projetos/matematica-divertida/camaleao.html. A busca 

resulta em “Not found”, com a mensagem “URL /projetos/matematica-

divertida/camaleao.html was not found on this server”. Entretanto, o OA foi 

encontrado no site do Projeto MIL - Matemática Interativa Linux, opção 

“Experimente!”, da barra superior “Quebra Cabeças Geométricos”; 
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- A pontuação geral obtida através da análise dos critérios selecionados para o OA 

“Camaleão” foi 05 (cinco) (ver APÊNDICE B). 
 

 

Figura 74 – Imagem combinada do layout do OA “Camaleão” e “Resposta do Desafio”. A seta amarela 
sinaliza a combinação tipográfica utilizada para as informações relativas às “Instruções” e ao “Desafio”. 
As setas pink indicam a possibilidade de mover a posição dos comandos “Move a Peça”, “Gira a Peça” e 

“Vira a Peça” na área de interação. A seta azul sinaliza a resposta oferecida para o desafio, e a seta verde 
indica a área coberta do triângulo utilizando os 2 (dois) triângulos congruentes disponibilizados pelo jogo 

 
 

 

 
 

 

Fonte: MIL-MATEMÁTICA INTERATIVA LINUX (2013) 

 

 

4.24 FIGURAS PLANAS 

 

Submetido pela Universidade Estadual Paulista (UNESP/Presidente Prudente) e 

disponível em 2009, o objeto digital busca trabalhar a aplicação dos conceitos de formas 

geométricas planas, a comparação e equivalência entre áreas, assim como a composição e 

decomposição das figuras geométricas na prática. A animação em forma de jogo desafia o 

usuário a recobrir a área de uma figura geométrica plana, escolhida entre as sete opções 

oferecidas pelo OA, utilizando quatro formas planas derivadas de um retângulo decomposto 

(BIOE, 2013). 
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Resultados da Análise: 

- O objetivo instrucional do OA é encontrado no repositório virtual BIOE; 

- O layout é simples e organizado; 

- As instruções são facilmente localizadas; entretanto, não há uma explicação clara 

sobre como interagir com as opções oferecidas pelo objeto digital e por quê; 

- A combinação de cores do OA não interfere no foco do ensino-aprendizagem; 

- A composição tipográfica é apropriada, não interferindo na visualização dos botões e 

comandos; contudo, a fonte utilizada para “Instruções” e “Desafio” é pequena, 

dificultando a leitura (Figura 75); 

- A navegação pelo OA é simples e intuitiva, contudo se observa a falta de opções de 

comandos oferecidas ao usuário, o que dificulta a navegação e interação com o OA; 

- Os botões e comandos existentes funcionam sem interferir na usabilidade do OA; no 

entanto é possível mover a posição dos comandos “Move a Peça”, “Gira a peça” e 

“Vira a peça”,  o que pode confundir o usuário (Figura 76); 

- O OA não apresenta uma demarcação visível do campo de interação, permitindo que o 

usuário mova a(s) figura(s) geométrica(s) fora da área interativa - o que pode resultar 

na impossibilidade de retornar a peça ao jogo. Caso aconteça, é necessário reiniciar a 

atividade; 

- Apresenta 7 (sete) opções de desafio; 

- É possível checar a resposta correta para a atividade na opção “Respostas do Desafios” 

(erro de grafia: “Respostas do Desafios”), localizada na parte inferior da página do site 

(Figura 77); 

- Ausência de música ou narração em áudio; 

- Não há feedback; 

- O objeto digital não pode ser acessado através do link fornecido: 

http://mil.codigolivre.org.br/projetos/matematica-divertida/figuras-planas.html. A 

busca resulta em “Not found”, com a mensagem “URL /projetos/matematica-

divertida/figuras-planas.html was not found on this server”. Entretanto, o OA foi 

encontrado no site do Projeto MIL - Matemática Interativa Linux, opção 

“Experimente!”, da barra superior “Quebra Cabeças Geométricos”; 

- A pontuação geral obtida através da análise dos critérios selecionados para o OA 

“Figuras Planas” foi 05 (cinco) (ver APÊNDICE B). 
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Figura 75 – A imagem ilustra as sete opções de desafios disponibilizadas pelo OA. A seta amarela indica o 
tamanho pequeno da fonte utilizada no layout 

 
 

 
Fonte: MIL-MATEMÁTICA INTERATIVA LINUX (2013) 

 

 

 
Figura 76 – A imagem ilustra a falta de delimitação do campo de interação (linha pontilhada pink). As  
setas pink indicam a possibilidade de mover os comandos pela área de interação e fora dela. As setas 
verdes sinalizam a manipulação inapropriada dos elementos geométricos disponibilizados pelo OA 

 

 
Fonte: MIL-MATEMÁTICA INTERATIVA LINUX (2013) 
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Figura 77 – Imagem combinada do layout do OA “Figuras Planas” e “Respostas dos Desafios”. A seta 
amarela sinaliza a combinação tipográfica utilizada para as informações relativa às “Instruções” e ao 
“Desafio”. A setas indicam a possibilidade de mover a posição dos comandos “Move a Peça”, “Gira a 
Peça” e “Vira a Peça” na área de interação. A seta azul sinaliza a resposta oferecida para o desafio 

 e a seta verde indica a área coberta do triângulo utilizando os dois triângulos congruentes 
disponibilizados pelo jogo 

 
 

 

Fonte: MIL-MATEMÁTICA INTERATIVA LINUX (2013) 

 

 

4.25 JOGO DO T  

 

Submetido pela Universidade Estadual Paulista (UNESP/Presidente Prudente) e 

disponível em 2009, o objeto digital busca exercitar os conceito referentes a formas 

geométricas planas, composição e decomposição. Através de uma animação em forma de 

jogo, o usuário é desafiado a cobrir uma das 5 (cinco) opções de formas geométricas 

disponibilizadas pelo jogo, a partir de outras quatro formas planas (BIOE, 2013) (Figura 78). 

Resultados da Análise: 

- O objetivo instrucional do OA é encontrado no repositório virtual BIOE; 

- O layout é simples e organizado; 

- As instruções são facilmente localizadas; entretanto, não há uma explicação clara 

sobre como interagir com as opções oferecidas pelo objeto digital e por quê; 

- A combinação de cores do OA não interfere no foco do ensino-aprendizagem; 

- A composição tipográfica é apropriada, não interferindo na visualização dos botões e 

comandos; contudo a fonte utilizada para “Instruções” e “Desafio” é pequena, 

dificultando a leitura; 
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- A navegação pelo OA é simples e intuitiva, no entanto se observa a falta de opções de 

comandos oferecidas ao usuário, o que dificulta a navegação e interação com o OA; 

- Os botões e comandos existentes funcionam sem interferir na usabilidade do OA; 

todavia é possível mover a posição dos comandos “Move a Peça”e “Gira a Peça”, o 

que pode confundir o usuário; 

- O OA não apresenta uma demarcação visível do campo de interação, permitindo que o 

usuário mova a(s) figura(s) geométrica(s) fora do área interativa - o que pode resultar 

na impossibilidade de retornar a peça ao jogo. Caso aconteça, é necessário reiniciar a 

atividade (Figura 79); 

- Apresenta 5 (cinco) opções de desafio; 

- É possível checar a resposta correta para a atividade na opção “Respostas do Desafios” 

(erro de grafia: “Respostas do Desafios”), localizada na parte inferior da página do 

site; 

- Ausência de música ou narração em áudio; 

- Não há feedback; 

- O objeto digital não pode ser acessado através do link fornecido: 

http://mil.codigolivre.org.br/projetos/matematica-divertida/jogo-do-t.html. A busca 

resulta em “Not found”, com a mensagem “URL /projetos/matematica-divertida/jogo-

do-t.html was not found on this server”. Entretanto, o OA foi encontrado no site do 

Projeto MIL - Matemática Interativa Linux, opção “Experimente!”, da barra superior 

“Quebra Cabeças Geométricos”; 

- A pontuação geral obtida através da análise dos critérios selecionados para o OA 

“Jogo do T” foi 06 (seis) (ver APÊNDICE B). 
 

Figura 78 – A imagem ilustra as cinco opções de desafios disponibilizadas pelo OA “Jogo do T”. A seta 
amarela indica o tamanho pequeno da fonte utilizada no layout 

 

 
Fonte: MIL-MATEMÁTICA INTERATIVA LINUX (2013) 
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Figura 79 – Layout do objeto digital durante a atividade. A área pontilhada pink salienta a falta de 
delimitação da área de interação do objeto digital. As setas pink indicam a possibilidade de mover a 

posição dos comandos “Move a Peça” e “Gira a Peça. A seta amarela sinaliza a combinação tipográfica 
utilizada para as informações disponibilizadas. As setas verdes indicam a possibilidade de mover os 

objetos para além da área de interação 
 
 

 
Fonte: MIL-MATEMÁTICA INTERATIVA LINUX (2013) 

 

 

4.26 ÂNGULOS OPV  

 

Submetido pela Universidade Estadual Paulista (UNESP/Presidente Prudente) e 

publicado em 2004, o objeto digital tem como objetivo “[...] proporcionar o conhecimento e a 

ampliação do conceito de ângulos opostos pelo vértice, noções de retas, paralelismo e 

perpendicularismo entre duas retas”. A animação demonstra formalmente o conceito e propõe 

alguns exercícios para que o aluno possa aplicar a teoria na prática, contribuindo para a 

construção do conhecimento. (BIOE, 2013).  

Resultados da Análise: 

- O objetivo instrucional do OA é encontrado no repositório virtual BIOE; 
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- A animação demonstra o conteúdo instrucional intercalando explicações, exemplos e 

exercícios; bem como contextualiza as informações ajudando a criança a associar o 

exercício exposto com os objetos ou situações do seu dia-a-dia; 

- O layout é organizado;  

- A composição tipográfica é apropriada, não interferindo na visualização do conteúdo; 

- A navegação pelo OA é simples e intuitiva; 

- O usuário não encontra opções para acesso a instruções ou ajuda no OA;  

- Os botões existentes funcionam sem interferir na usabilidade do OA; sendo possível 

expandir o menu de comandos encontrado na parte inferior da lateral direita (Figura 

80); 

- No menu lateral, são disponibilizadas as opções (com título em inglês): “Outline” 

(fornece a lista de slides em ordem numérica; os quais podem ser acessados e ter sua 

ordem de apresentação alterada), “Thumb” (fornece a lista de slides em forma de 

imagem, os quais podem ser selecionados e ter sua ordem de apresentação alterada), 

“Notes” (comentários referentes aos slides - neste OA não há comentários e não é 

possível deixar comentários), “Search” (engrenagem de busca interna); 

- É possível controlar a animação através dos botões encontrados no menu lateral (na 

forma compacta do menu lateral) ou na barra inferior (na versão expandida do menu 

lateral) (Figura 81 e 82); 

- Apresenta narração em áudio do conteúdo; 

- Os exercícios não são realizados através do OA, mas apenas apresentados aos 

usuários;  

- Não há feedback;  

- O OA não é acessado diretamente através do link fornecido pelo BIOE. A primeira 

página acessada corresponde ao site da Matemática Interativa, no qual a opção “Aulas 

Digitais”, e logo após a opção “Fundamental” do menu devem ser selecionadas, 

redirecionando o usuário a uma nova página, na qual o OA pode ser finalmente 

acessado; 

- A pontuação geral obtida através da análise dos critérios selecionados para o OA 

“Ângulos OPV” foi 12 (doze) (ver APÊNDICE B). 
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Figura 80 – Layout do OA “Ângulos OPV”. A seta amarela sinaliza a combinação tipográfica utilizada 
para as informações disponibilizadas. A seta azul indica para o menu lateral em sua forma compacta 

 

 
Fonte: MATEMÁTICA INTERATIVA (2013) 

 

 

 

Figura 81 – Layout do slide  “Você sabe cortar um bolo?”. As setas azuis indicam para o menu lateral em 
sua forma expandida, opção “Slide?” selecionada. Neste formato, os botões que controlam a animação 

localizam-se na barra inferior do layout (seta pink) 
 

 
Fonte: MATEMÁTICA INTERATIVA (2013) 
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Figura 82 – Layout do slide “Mais Exercícios”. As setas azuis indicam para o menu lateral em sua forma 
expandida, opção “Thumb?” selecionada. Neste formato, os botões que controlam a animação localizam-se 

na barra inferior do layout (seta pink). A seta verde indica alguns dos exercícios disponibilizados  
pela animação 

 

 
Fonte: MATEMÁTICA INTERATIVA (2013) 

 

 
4.27 SIMETRIA 

 

Submetido pela Universidade Estadual Paulista (UNESP/Presidente Prudente) e 

publicado em 2004, o objeto digital tem como objetivo otimizar o desenvolvimento e a 

ampliação do conceito de simetria (BIOE, 2013). Através de uma animação, exemplos 

encontrados na natureza e na geometria do cotidiano são demonstrados. O OA também 

propõe alguns exercícios, nos quais o aluno poderá aplicar os conceitos na prática, 

contribuindo para a construção do conhecimento. (BIOE, 2013). 

Resultados da Análise: 

- O objetivo instrucional do OA é encontrado no repositório virtual BIOE; 

- A animação demonstra o conteúdo instrucional intercalando explicações, exemplos e 

exercícios; contextualiza as informações ajudando a criança a associar o exercício 

exposto com os objetos ou situações do seu dia-a-dia; 

- O layout é organizado;  

- A composição tipográfica é apropriada, não interferindo na visualização do conteúdo; 

- A navegação é simples e intuitiva; 

- O usuário não encontra opções para acesso a instruções ou ajuda no OA;  

- Os botões existentes funcionam sem interferir na usabilidade do OA; sendo possível 
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expandir o menu de comandos encontrado na parte inferior da lateral direita (Figura 

83); 

- No menu lateral, são disponibilizadas as opções (com título em inglês): “Outline” 

(fornece a lista de slides em ordem numérica, os quais podem ser acessados e ter sua 

ordem de apresentação alterada pelo usuário), “Search” (engrenagem de busca 

interna); 

- É possível controlar a animação através dos botões encontrados no menu lateral (na 

forma compacta do menu lateral) ou na barra inferior (na versão expandida do menu 

lateral) (Figura 84 e 85); 

- Apresenta narração em áudio do conteúdo; 

- Os exercícios não são realizados através do OA, mas apenas apresentados aos 

usuários;  

- Não há feedback;  

- O OA não é acessado diretamente através do link fornecido pelo BIOE. A primeira 

página acessada corresponde ao site da Matemática Interativa, no qual a opção “Aulas 

Digitais”, e logo após a opção “Fundamental” do menu devem ser selecionadas, 

redirecionando o usuário a uma nova página, na qual o OA pode ser finalmente 

acessado; 

- A pontuação geral obtida através da análise dos critérios selecionados para o OA 

“Simetria” foi 12 (doze) (ver APÊNDICE B). 
 

Figura 83 – Layout do OA “Simetria”, slide “Lados Iguais”.  A seta azul indica para o menu lateral 
 em sua forma compacta 

 

 
Fonte: MATEMÁTICA INTERATIVA (2013) 
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Figura 84 – Layout do slide “Experiências”. A seta amarela sinaliza a combinação tipográfica utilizada 
para as informações disponibilizadas. As setas azuis indicam para o menu lateral em sua forma 

expandida, opção “Search” selecionada. Neste formato, os botões que controlam a animação encontram-se 
na barra inferior do layout (seta pink) 

 

 
Fonte: MATEMÁTICA INTERATIVA (2013) 

 
 
 
 

Figura 85 – A imagem ilustra um dos slides que contém os exercícios disponibilizados pela animação (setas 
verdes). As setas azuis indicam para o menu lateral em sua forma expandida, opção “Outline” selecionada 
 

 
Fonte: MATEMÁTICA INTERATIVA (2013) 
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4.28 DADOS GERAIS DA AMOSTRA 

 

Os gráficos comparativos apresentados nas Figuras 86 e 87, representam a pontuação 

geral obtida pelos objetos digtais avaliados na amostra (Figura 86) e a pontuação para cada 

um dos quatro critérios analisados individualmente (Figura 87) . 

 
Figura 86 – Diagrama comparativo da pontuação geral obtida pelos OA analisados 

 
Fonte: a autora (2013) 
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Figura 87 – Média de valores obtidos para os critérios analisados: Design (3), Usabilidade da Interação 
(3.14), Motivação (2.25) e Feedback (0.88) 

 
 

 

Fonte: adaptado de MANY EYES (2013) 
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5 RESULTADOS: COMPOSIÇÃO DO FRAMEWORK CONCEITUAL  

 

 

A partir da análise realizada nos 27 OA do BIOE, foi possível a seleção dos critérios 

fundamentais que estruturam o framework conceitual. São eles: 

- Seleção do conteúdo  

- Objetivo instrucional  

- Motivação (feedback)  

- Definir o usuário  

- Layout  (sistema de grade)  

- Navegação intuitiva  

- Aspectos gráficos  

- Aspectos tipográficos  

- Definição da mídia  

Cada um dos critérios selecionados tem função importante seja na área do Design 

Instrucional, do Design da Informação, do Design de Interação, ou nos processos de 

Transposição Didática.  

A seleção do contéudo reflete na definição do usuário, nos objetivos instrucionais, da 

mesma forma que estes irão influenciar os aspectos gráficos, tipográficos e interativos do 

material instrucional -  OA interativo. 

Observou-se, através da análise e dos conceitos pesquisados, o papel importante da 

interatividade no acesso e organização dos conteúdos disponibilizados. Uma interação eficaz 

permite ao usuário navegar pelo OA e explorar as informações de maneira clara e intuitiva 

(SAFFER 2007; NIELSEN 1993;  ) conforme evidenciado nos objetos digitais que obtiveram 

a pontuação máxima (5) no critério “usabilidade da interação”: “Que Grupo de Peças Usei?”, 

“Visualizações”, “Sequência de Formas Geométricas”, “Nomes e Formas 2”, “Ângulos OPV” 

e “Simetria”. A interação ausente ou mal planejada resulta na manipulação inadequada dos 

conteúdos interativos; dificulta a navegação e a pesquisa visual; e desmotiva o aluno a 

explorar as informações transpostas. Outro aspecto importante considerado por Norman 

(2002) é entender a necessidade do usuário. Da mesma forma, Nielsen (1993) observa a 

relevância de definir o usuário e como este irá interagir com o objeto digital, de modo 

eficiente e agradável segundo a perspectiva do usuário. 
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Com relação ao critério “design”, verificou-se a possibilidade de tornar mais eficaz e 

harmônica a relação existente entre textos, representações gráficas e elementos interativos, de 

modo a tornar a experiência do usuário significativa e, desta forma, contribuir para o processo 

de transposição didática dos conteúdos (PETTERSSON, 2002; FRASCARA, 2004; LOHR; 

GALL, 2008; BERTIN 2011). Além disso, o emprego adequado de elementos como cor, 

texturas, tipografia, contribui para a organização hierárquica das informações e facilita a 

pesquisa visual - fator importante para que o OA atinja o seu objetivo instrucional 

(PETTERSSON, 2002; SAFFER, 2007; LOHR; GALL, 2008). Este aspecto é observado nos 

objetos digitais que obtiveram uma pontuação baixa (2) neste critério: “Dados”, Liga Pontos”, 

“Quadrado Pitagórico”, “Poliminós”, “Hexaminós”, “Triângulos Amigos”, “Movimentando 

Palitos”, “Camaleão”, “Figuras Planas” e “Jogo do T”, tornando-os não atrativos difíceis de 

serem acessados e não instigando a sua exploração. 

Outros dois fatores importantes chamaram a atenção nos objetos analisados: a baixa 

pontuação observada quanto ao critério motivacional dos OA e, principalmente, a falta de 

feedbacks adequados observados nos objetos digitais da amostra. Como pontua FILATRO 

(2008), estes dois fatores são impressindíveis para que o usuário mantenha-se engajado e 

informado de seu progresso ao longo das atividades. 

Através deste framework conceitual, busca-se aprimorar os aspectos gráfico-visuais 

utilizados na transposição didática, com a finalidade de potencializar os processos de ensino-

aprendizagem; e facilitar a interação entre o usuário e o objeto digital (PREECE; ROGERS, 

SHARP, 2005; SAFFER, 2007; MOGGRIDGE, 2010), a fim de motivar a exploração dos 

conteúdos disponibilizados; e, principalmente, contribuir para a construção do conhecimento 

do aluno. 

 

 

5.1 APRESENTAÇÃO DO FRAMEWORK CONCEITUAL  
 

O framework conceitual sintetiza os conceitos relevantes para a criação de OA 

interativos, de modo a orientar designers e professores durante os processos que envolvem a 

concepção e o design de objetos digitais. O framework conceitual proposto é representado na 

Figura 88. 
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Figura 88 –  Framework Conceitual para o desenvolvimento de OA interativos 

 
 

 
                                                      Fonte: a autora 

 

 

5.2 DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DO FRAMEWORK CONCEITUAL NA PRÁTICA 

PROJETUAL - DESENVOLVIMENTO  DE OA INTERATIVO 

 

Com o objetivo de validar a aplicabilidade do framework conceitual proposto foi 

desenvolvido o protótipo InfloGráficos. As etapas do processo de desenvolvimento do OA 

são representadas a seguir e têm como base os aspectos que fundamentam o framework 

conceitual. A Figura 89 mostra a sequência de aplicação sugerida para a utilização do 
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framework conceitual.  

Primeiramente procurou-se definir os objetivos intrucionais, o(s) conteúdo(s) a serem 

transpostos e o feedback disponibilizado pelo objeto digital. Na sequência, definiu-se o tipo 

de usuário que irá interagir com o objeto digital. A escolha do usuário irá guiar o design do 

OA a partir de seu layout: o emprego de elementos gráficos, tipográficos e interativos, assim 

como a mídia digital apropriada para a trasnposição didática do(s) onteúdo(s). 

 
Figura 89 – Sequência  sugerida de aplicação das etapas propostas no Framework Conceitual 

 
Fonte: a autora 

 

Destaca-se que o OA descrito foi desenvolvido pela autora com a finalidade única de 

testar a aplicabilidade da estrutura proposta na prática projetual. Contudo, salienta-se a 

importância do trabalho conjunto de profissionais da área da educação, designers 

instrucionais, designers gráficos, designers de interação e programadores durante o processo 

de concepção e desenvolvimento de OA.  
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5.2.1 Definição do Objetivo Instrucional, Conteúdo e Feedback  

 

- Nesta aplicação, o tema selecionado refere-se à geometria básica - retângulos, 

triângulos, círculos e quadrados - com o objetivo instrucional de identificar e associar 

as figuras geométricas encontradas nos elementos da natureza e do cotidiano da 

criança (Figura 90); 

- Depois de selecionado o conteúdo a ser transposto, o objetivo instrucional e o  

contexto de sua aplicação, foi planejado o tipo de feedback informativo a ser recebido 

pelo usuário na interação com o objeto digital. Atentou-se para a importância de 

manter o usuário informado de seu progresso e performance, contribuindo assim para 

manter a motivação do mesmo (FILATRO, 2008). Desta maneira, o feedback 

idealizado para a mensagem de erro foi “oh...algo errado - outra vez? ”, e de acerto 

“parabéns, super correto! ” (Figura 91 e 92). 

 
 

Figura 90 – Seleção dos conteúdos 

 
Fonte: a autora 
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Figura 91 – Planejamento de feedback informativo - acerto 

 
Fonte: a autora 

 

Figura 92 – Planejamento de feedback informativo - erro 

 
Fonte: a autora 

 

 

5.2.2 Definição do Usuário, Layout e Navegação 

 

- O OA foi desenvolvido com o objetivo de apoiar as atividades escolares de crianças 

no ensino fundamental (usuários); 

- A organização do layout baseou-se em um sistema de grade, criado com a finalidade 

de organizar as informações, a disposição das barras de ferramentas e os conteúdos 

interativos do objeto digital (Figura 93). Como observa Saffer (2007), um sistema de 

grade (grid system) otimiza a ordenação dos elementos na tela, cria hierarquias e 

favorece o fluxo visual sem, todavia, limitar os aspectos criativos do processo de 
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design; 

- Através de links e gráficos interativos, o layout criado procurou estimular a 

interatividade como forma de explorar os conteúdos, permitir o acesso fácil e rápido às 

instruções, facilitar a navegação e, principalmente, contribuir para que a criança tenha 

uma experiência gratificante ao explorar os conteúdos (Figura 94). 

 
Figura 93 – Sistema de Grade criado para a organização do Layout e Navegação 

 

 
Fonte: a autora 

 
 

Figura 94 – Planejamento da navegação 

 
Fonte: a autora 
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5.2.3 Definição dos Aspectos Gráficos, Tipográficos e Mídias 

 

- Nesta etapa, foi desenvolvida a identidade visual do OA InfloGráficos (Figura 95); 

- Foram criados gráficos, ícones e botões para a navegação que representassem as 

formas geométricas descritas de maneira contextualizada (Figura 96); 

- Foi realizada a seleção tipográfica. A definição dos tipos considerou os fatores que 

influenciam o processo de reconhecimento, identificação e leitura de caracteres - peso, 

contraste e tamanho. A fonte utilizada para as mensagens de feedback criam um link 

com a identidade visual do OA, quebra a monotonia e enfatiza a mensagem (Figuras 

97 a 99); 

- Foi definida a seleção de cores. As cores utilizadas procuram reforçar a hierarquia 

proposta, facilitar a pesquisa visual e a navegação, e motivar o usuário (Figuras 100 e 

105); 

-  O software para desenho digital Illustrator® foi utilizado para a realização dos 

layouts e criação de gráficos; 

- O objeto digtal intercala o uso de gráficos e animações, de forma a criar um ambiente 

dinâmico e motivacional durante a interação com os contéudos dispostos; 

 
Figura 95 – Identidade Visual do OA InfloGráfico 

 
Fonte: a autora 
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Figura 96 – Layout e Navegação InfloGráfico: página inicial 
 

 
Fonte: a autora 

 

 

 

Figura 97 – Layout e Navegação InfloGráfico: opção “círculos” selecionada 
 

 
Fonte: a autora 
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Figura 98– Layout para a mensagem de Feedback “erro” 

 
Fonte: a autora 

 

 

 

Figura 99 – Layout para a mensagem de Feedback  “acerto” 

 
Fonte: a autora 
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Figura 100 – Página inicial do OA InfloGráficos 

 
Fonte: a autora 

 

 

Figura 101  – OA InfloGráficos: opção “ajuda”  selecionada 

 
Fonte: a autora 
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Figura 102 – OA InfloGráficos: opção “círculos” selecionada 

 
Fonte: a autora 

 
 
 

Figura 103 – OA InfloGráficos: opção “pista” selecionada 

 
Fonte: a autora 
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Figura 104 – Mensagem de feedback para “acerto” 

 
Fonte: a autora 

 

 

Figura 105 – Mensagem de feedback para “erro” 

 
Fonte: a autora 
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5.3 AVALIAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO FRAMEWORK CONCEITUAL 

 

A utilização do framework conceitual possibilitou a organização e inter-relação dos 

aspectos fundamentais que devem ser trabalhados tanto na fase de concepção quanto no 

desenvolvimento de OA. Em sua aplicação, observou-se que a sugestão de orientações ao 

designer ou professor, com o fito de auxiliá-los a alcançar um resultado eficaz no 

desenvolvimento de OA interativos, não delimita a sua criatividade, nem propõe qualquer 

rigidez no que tange a sua aplicação. Pelo contrário. Ressalta-se que o framework conceitual, 

em seu papel de guiar a prática projetual possibilitou explorar diferentes alternativas na 

representação gráfico-visual dos conteúdos instrucionais que são importantes no processo de 

transposição didática, planejar a interação do usuário com o objeto digital de modo a 

possibilitar ao aluno acessar e explorar as informações de maneira instigante e intuitiva.  

De modo geral, o framework conceitual mostrou-se eficaz na estruturação e 

desenvolvimento do OA aqui apresentado: 

- Na seleção do conteúdo e no delineamento do objetivo instrucional, decisivos para a 

organização da informação e a transposição didática dos conteúdos e imprescindíveis 

para o planejamento da interação do usuário com o OA; 

- Na definição do usuário, que por sua vez, é essencial para o design das representações 

gráfico-visuais e dos elementos interativos disponibilizados no OA, a fim de que seja 

otimizada a leitura visual e facilitada a navegação e interação do usuário com os 

gráficos disponibilizados; 

- No planejamento de feedback, que é importante para manter o aluno informado de sua 

performance, fundamental para a sua motivação e o seu engajamento; 

- No que tange aos aspectos gráficos e tipográficos, há que se ressaltar que estes são 

determinantes para a organização e representação das informações, de modo a tornar o 

OA fácil de interagir, engajador e visualmente atraente. Nesse mesmo sentido, releva a 

definição das mídias digitais (imagens, gráficos, vídeos, animações, textos), através 

das quais serão representadas as informações. 

Por fim, observa-se que, embora o conteúdo utilizado nesta pesquisa para a aplicação 

do framework conceitual na transposição didática sejam referentes aos conceitos de 

geometria básica, o framework proposto foi desenvolvido de maneira a ser utilizado e 

adaptado em outros contextos disciplinares. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

Neste capítulo são relatadas as considerações finais da pesquisa, assim como as 

sugestões propostas para estudos futuros. 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com a emergência da aprendizagem eletrônica são observadas novas possibilidades 

para a aplicação de infográficos interativos como uma forma de apoiar a transposição didática 

de conteúdos no ensino fundamental. O acesso progressivo às tecnologias de informação, 

comunicação e expressão contribuem para uma visão mais aprofundada sobre a dinâmica 

existente entre as tecnologias digitais, o design instrucional, o design da informação e a 

interação na criação de OA.  

Através da revisão bibliográfica e da análise dos OA realizados nesta pesquisa pode-se 

constatar a carência de uma estrutura que relacione os aspectos relevantes dessas áreas nos 

processos de concepção e desenvolvimento de OA interativos. Particularmente, uma estrutura 

apta a confluir tais conceitos de maneira sistemática, de forma a facilitar o planejamento de 

materiais instrucionais, a transposição didática e o diálogo entre os profissionais envolvidos 

nestes processos. Demonstra-se, através dos projetos apresentados no estudo, que o design da 

informação pode estimular novas formas de interação e expressão, oferecendo novas 

oportunidades e desafios na exploração de maneiras diferenciadas na transposição dos 

conhecimentos em sala de aula.  

Compondo a pesquisa, procedeu-se à avaliação de 27 (vinte e sete) OA voltados ao 

ensino de Geometria básica - ensino fundamental - selecionados no repositório virtual do 

BIOE. Com base nos quatro critérios de análise do instrumento de avaliação LORI (NESBIT; 

BELFER; LEACOCK, 2004) - design, usabilidade da interação, motivação e feedback - os 

objetos digitais foram avaliados e pontuados de acordo com o uso eficaz de suas aplicações. 

Através dessa análise, fez-se possível confirmar a necessidade de aprimorar os 

aspectos relacionados ao desenvolvimento de OA interativos, principalmente no que tange ao 

uso apropriado e instigante de elementos gráfico-visuais no processo de transposição didática 

dos conteúdos, informar o aluno de sua performance e progressos através de feedbacks, 

(FILATRO, 2008; PETTERSSON 2002) e facilitar a interação e o acesso às informações pelo 

usuário (PREECE; ROGERS, SHARP, 2007; SAFFER 2007; NIELSEN 2010).  
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A partir da associação dos conceitos que fundamentam a pesquisa e dos resultados 

obtidos na análise qualitativa dos OA selecionados, constatou-se a importância do estudo para 

desenvolver uma estrutura que apoie os processos de transposição didática através de 

tecnologias digitais (COMIN, 2001; ILLERA, 2010; BERTIN, 2011). Como observou 

Fainguelernt (1996), a “[...] utilização do computador como meio para envolver alunos e 

professores em atividades de exploração e simulação” oferece novas oportunidades para a 

construção do conhecimento pelo aprendiz (FAINGUELERNT, 1999). 

Confirma-se, a partir do desenvolvimento do frameweork conceitual proposto, a 

relevância de métodos que venham a subsidiar a prática projetual de OA interativos e 

favorecer o progresso dos processos de transposição didática. O framework conceitual 

proposto é, assim, um elemento estruturador de resultados, viabiliza a aplicação de novas 

ideias (SHEHABUDDEEN et al, 2000, p.10; MAXWELL, 2005; PREECE; ROGERS; 

SHARP, 2005; TOMHAVE, 2005) e o uso adequado dos elementos gráfico-visuais e de 

interação no contexto instrucional (PETTERSON 2002; LOHR; GALL, 2008; ). Como tal, 

providencia meios para a compreensão dos elementos que compõem as áreas do DI, Design 

da Informação e Interação, através dos quais se efetiva a representação da informação. 

A aplicação do framework conceitual revelou-se produtiva na medida em que 

permitiu: a organização da seleção do conteúdo e dos objetivos instrucionais; a definição do 

layout e dos elementos gráficos e interativos; a navegação do OA a partir da definição do 

usuário; e a escolha da mídia apropriada. Observou-se também que o seu emprego possibilita 

reavaliar, durante todo o processo de criação e desenvolvimento, as soluções encontradas para 

o design, a interação e a contextualização dos conteúdos, possibilitando reajustar os aspectos 

que venham a interferir no processo de transposição didática ou dificultem a interação do 

usuário com o OA. 

Por fim, o projeto resultante da aplicação do framework conceitual proposto 

possibilitou a experimentação das etapas sugeridas, a enfatizar a sua pertinência na prática 

projetual e nos processos de transposição didática. Ressalta-se o potencial dos infográficos 

interativos na criação de maneiras diferenciadas e eficazes de disponibilizar informações, 

contribuindo assim para a análise interpretativa e crítica da informação (CARD; 

MACKINLAY, SHNEIDERMAN, 1999; NORMAN 2002; PETTERSON, 2002), a 

construção do conhecimento, o entendimento do mundo pela criança e, principalmente, 

inspirando professores a explorar e relacionar os conteúdos de maneira inteligente e simples 

para informar e educar (KENSKY, 2010).  
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6.2 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS  

 

Tão importante quanto estimular formas inovadoras na transposição didática de 

conteúdos no ensino fundamental é a responsabilidade quanto ao impacto desses artefatos 

digitais nas experiências de ensino-aprendizagem e interação social das crianças em sala de 

aula. Neste sentido, salienta-se a importância de aprofundar os conhecimentos relativos aos 

aspectos cognitivos da aprendizagem mediada por infográficos interativos, o trabalho 

interdisciplinar no desenvolvimento de objetos digitais no contexto instrucional e a relação 

entre interfaces tangíveis e intangíveis na exploração da informação como conhecimento: 

- Avaliar o conhecimento e experiências prévias de professores e alunos com 

infográficos interativos dentro das escolas;  

- Aprimorar o Framework conceitual proposto através do trabalho interdisciplinar, 

envolvendo professores, designers e programadores; 

- Testar a funcionalidade e eficiência do OA InfloGráficos em sala de aula, 

possibilitando que a criança participe do processo de aperfeiçoamento do objeto digital;  

-  Transformar as informações intangíveis em tangíveis. 
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APÊNDICE A - OA Excluídos da Análise 
 
 
 
1 GEOPLANO NA ESCOLA 

 

Submetido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Instituto de 

Matemática, MDMat, e publicado em 2009, o objeto digital foi excluído da análise por não 

permitir o acesso sem a realização do download do aplicativo. Desta forma, não se enquadra 

nos requisitos estabelecidos pela pesquisa. 

 

 

2 ESPELHOS 

 

Submetido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Instituto de 

Matemática, MDMat, e publicado em 2009, o OA foi excluído da análise por não apresentar 

conteúdo interativo. Desta forma, não se enquadra nos requisitos estabelecidos pela pesquisa. 

 

 

3 CARA A CARA GEOMÉTRICO 

 

Submetido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Mídias 

Digitais para Matemática, MDMat, e publicado em 2011, o objeto digital não foi encontrado 

através do link fornecido http://odin.mat.ufrgs.br/. A busca resulta em uma página que contém 

apenas o título “Repositório Projeto ODIN”, sem nenhum conteúdo ou OA. 

 

 

4 TEOREMA DE PITÁGORAS (a) 

 

Submetido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Instituto de 

Matemática, ODIN, e publicado em 2011, o objeto digital não foi encontrado através do link 

fornecido http://odin.mat.ufrgs.br/. A busca resulta em uma página que contém apenas o título 

“Repositório Projeto ODIN”, sem nenhum conteúdo ou OA. 
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5 ÁREA 

 

Submetido pela Intel Corporation e publicado em 2010, o objeto digital não pode ser 

acessado através do link fornecido http://www.skoool.com.br/. O site do projeto Intel 

Education, Skoool Brasil, não oferece opção de acesso ao OA. 

 

6 TEOREMA DE PITÁGORAS (b) 

 

Submetido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e publicado em 

2009, o objeto digital não foi encontrado através do link fornecido: 

http://www.mat.ufrgs.br/~vclotilde/.  

 

 

7 ARESTAS  

 

Submetido pela Universidade Estadual Paulista (UNESP/Presidente Prudente) e 

publicado em 2010, o objeto digital não pode ser acessado através do link fornecido: 

http://www.aprendizadoanimado.com.br. A busca resulta em “servidor não encontrado”.  

 

 

8 SÓLIDO SE MOVENDO NA TELA  

 

Submetido pela Universidade Federal do Ceará (UFC/IFCE) e publicado em 2006, 

o OA foi excluído da análise por não apresentar conteúdo interativo. Desta forma, não se 

enquadra nos requisitos estabelecidos pela pesquisa. 

 

 

9 TANGRAM CHINÊS 

 

Submetido pela Universidade Federal do Ceará (UFC/IFCE), o objeto digital pode ser 

encontrado através do link fornecido, http://www.projetomil.org/. O link leva o usuário à 

página do site da MIL - Matemática Interativa Linux, onde a opção “Experimente!” deve ser 

selecionada para localizar o OA.  

O aplicativo apresenta apenas as versões de idioma Inglês e Chinês,  motivo pelo qual 
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não se enquadra nos requisitos estabelecidos pela pesquisa. 

Salienta-se que, embora a página onde se encontra o OA ofereça as instruções de 

como utilizar o aplicativo em Português, estas são insufcientes para a manipulação e o uso 

apropriado das ferramentas disponibilizadas pelo OA (Figura 107). 
 
 

Figura 106– Layout do OA “Tangram Chinês”. As setas brancas indicam as opções em Inglês no menu 
superior do aplicativo, assim como a janela que abre ao selecionar a opção “GuestBook”. A seta amarela 

sinaliza as opções de ferramentas e sua descrição em Inglês e Chinês 
 

 
Fonte: MIL-MATEMÁTICA INTERATIVA LINUX (2013) 

 
 
10 TANGRAM 

 

Submetido pela Universidade Estadual Paulista (UNESP/Presidente Prudente) e 

publicado em 2001, o objeto digital não foi encontrado através do link fornecido: 

http://www.eciencia.usp.br/.  

 

 

11 TEIA CARTESIANA 

 

Submetido pela Universidade Estadual Paulista (UNESP/Presidente Prudente) e 

publicado em 2003, o objeto digital não se encontra disponível pelo link fornecido: 

http://br.geocities.com/roqueandersonst. Da mesma forma, também não foi possível localizá-

lo no Wayback Machine Internet Archive, como sugerido pelo site Yahoo Geocities Brasil. 
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12 TRIÂNGULO GP 

 

Submetido pela Universidade Estadual Paulista (UNESP/Presidente Prudente) e 

publicado em 2008, o objeto digital não se encontra disponível pelo link fornecido: 

http://br.geocities.com/roqueandersonst/. Da mesma forma, também não foi possível localizá-

lo no Wayback Machine Internet Archive, como sugerido pelo site Yahoo Geocities Brasil. 
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APÊNDICE B - Formulários de Pontuação dos OA Analisados 
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