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Este livro contém os textos aceites das comunicações orais, pósteres e oficinas, que foram 
apresentados no Encontro Internacional A Voz dos Professores de Ciências e Tecnologia 
(VPCT2018). Contém ainda os resumos das comunicações convidadas e das intervenções dos 
convidados no debate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

TÍTULO:  Relatos e investigação de práticas de ensino de Ciências e Tecnologia - Atas do 
Encontro internacional “A Voz dos Professores de C&T” (VPCT 2018) 

© Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 2018 

EDITORES: J. Bernardino Lopes 

José Paulo Cravino 

Cecília Costa 

LOGÓTIPO DO VPCT2018:  

Pedro Couto Lopes 

ISBN:   978-989-704-345-1 



 
Relatos e investigação de práticas de ensino de Ciências e Tecnologia (VPCT2018)  |  ISBN (pdf): 978-989-704-345-1 

 

371 

ENGENHARIA DIDÁTICA: ANÁLISES PRÉVIAS E A PRIORI PARA A CONCEPÇÃO DE UM OBJETO 
DE APRENDIZAGEM  

Rannyelly Rodrigues de Oliveira [1], Maria Helena de Andrade [2], Francisco Regis Vieira Alves [3], 
Gilvandenys Leite Sales [4], José Alberto Lencastre [5] 

[1] Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, Fortaleza, Ceará, nanny-
rockstar@hotmail.com 

[2] Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, Fortaleza, Ceará, 
helenaeducadoramat@gmail  

[3] Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, Fortaleza, Ceará, fregis@gmx.fr  
[4] Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, Fortaleza, Ceará, 

denyssales@gmail.com 
[5] Universidade do Minho, Braga, Portugal, jlencastre@ie.uminho.pt 

 

Resumo: Este artigo apresenta a concepção de um Objeto de Aprendizagem (OA) 
fundamentada nas etapas iniciais da Engenharia Didática: análises preliminares, concepção e 
análise a priori. Nesse sentido, foi selecionado o conjunto dos números inteiros, com ênfase na 
operação de adição e subtração, para realizar situações de ensino. Nesse contexto, é possível 
identificar obstáculos epistemológicos, didáticos e cognitivos. Assim, a fim de superar esses 
entraves, foi projetado um OA na forma de jogo composto por situações-problema. Finalmente, 
compreende-se que esse aparato tecnológico pode oportunizar e facilitar a aprendizagem e o 
ensino desse conteúdo matemático. 

Palavras-chave: Engenharia Didática, Objeto de Aprendizagem, Ensino de Matemática. 
 
Resumen: Este artículo presenta la concepción de un Objeto de Aprendizaje (OA) fundamentada 
en las etapas iniciales de la Ingeniería Didáctica: análisis preliminares, concepción y análisis a 
priori. En ese sentido, fue seleccionado el conjunto de los números enteros, con énfasis en la 
operación de adición y sustracción, para realizar situaciones de enseñanza. En este contexto, es 
posible identificar obstáculos epistemológicos, didácticos y cognitivos. Así, a fin de superar estos 
obstáculos, se proyectó un OA en forma de juego compuesto por situaciones-problema. 
Finalmente, se comprende que ese aparato tecnológico puede oportunizar y facilitar el 
aprendizaje y la enseñanza de ese contenido matemático. 

Palabras claves: Ingeniería Didáctica, Objeto de Aprendizaje, Enseñanza de Matemáticas. 

 

Abstract: This article presents the conception of a Learning Object (OA) based on the initial 
stages of Didactic Engineering: preliminary analysis, conception and a priori analysis. In this 
sense, we selected the set of integers, with emphasis on the operation of addition and 
subtraction, to perform teaching situations. In this context, it is possible to identify 
epistemological, didactic and cognitive obstacles. Thus, in order to overcome these obstacles, 
an OA was designed in the form of game composed of problem situations. Finally, it is 
understood that this technological apparatus can facilitate and facilitate the learning and 
teaching of this mathematical content. 

Keywords: Didactic Engineering, Learning Object, Mathematics Teaching.  
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1. Introdução 

 

Este trabalho apresenta a concepção de um Objeto de Aprendizagem, na forma de jogo, 
“Decifrando enigmas com Inteiros” que segue o percurso metodológico sugerido pela 
Engenharia Didática. Todavia, foram utilizadas apenas as etapas iniciais: análises preliminares e, 
a segunda, concepção e análise a priori. A discussão dessa pesquisa inicia-se pelos aspectos 
epistemológicos, pelos quais se considera a existência de obstáculos denominados 
epistemológicos, que surgem no contexto da Matemática Pura na construção de conceitos e 
relações.  

Quando os conceitos matemáticos são transpostos para situações pedagógicas, surgem dois 
tipos de entraves: os obstáculos didáticos relacionados à metodologia para ensinar Matemática, 
no que diz respeito à dificuldade que os docentes têm em realizar uma aprendizagem eficaz, e 
os cognitivos associados a dificuldades que os alunos manifestam na hora de assimilar e 
acomodar determinados conceitos. Nesse contexto, o OA pretendido tem a finalidade de, além 
de amenizar o surgimento desses obstáculos, facilitar a aprendizagem da adição e subtração 
entre os números inteiros, de alunos que cursam o 7º ano do ensino Fundamental. A seguir, 
tem-se a Engenharia Didática que é o aporte teórico deste trabalho. 

 

2. Engenharia Didática  

 

A Engenharia Didática (ED) é uma metodologia de pesquisa que tem pressupostos 
epistemológicos, didáticos e cognitivos, assim, trata de um experimento didático de intervenção 
educacional com aporte em teorias de ensino (Artigue, 2009). Para isso, a ED é organizada, 
conforme Pais (2002), em quatro fases consecutivas: análises preliminares, concepção e análise 
a priori, experimentação, análise a posteriori e validação. 

Almouloud e Silva (2012) explicam que nas análises preliminares, é feito um levantamento 
bibliográfico, numa perspectiva epistemológica, do conteúdo que se pretende ensinar e dos 
aspectos didáticos e cognitivos do meio em que serão realizadas as situações didáticas. Na 
concepção e análise a priori, segundo Pommer (2013), tem-se a elaboração da 
situação/proposta de ensino, no caso deste trabalho, do Objeto de Aprendizagem e sua 
posterior aplicação, ou seja, também é realizada uma predição do que se pretende ensinar e ser 
aprendido com uso desse OA.  

Dos trabalhos de Alves (2016) e Almouloud (2007), pode-se compreender que na fase da 
experimentação, acontece a aplicação da situação didática planejada. Desse modo, na etapa 
final de análise a posteriori e validação, os dados coletados na experimentação são analisados e 
comparados à descrição feita na análise a priori a fim de validar ou refutar a hipótese didática 
definida. À vista disso, na seção a seguir, serão discutidos os elementos articulados na 
problemática desta pesquisa. 
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3. Problema de investigação 

 

Almouloud (2007) explica que a epistemologia, considerada no campo da Matemática, estuda a 
origem e fundamentação dos conceitos e das relações matemáticas, e seu processo histórico-
evolutivo. Dessa forma, a problemática deste trabalho abrange o estudo do conjunto dos 
números inteiros, com ênfase nas operações de adição e subtração, apontando a existência de 
obstáculos epistemológicos, didáticos e cognitivos. Assim, segue-se a seguinte questão 
norteadora: como elaborar um aparato didático que oportunize articular os aspectos 
epistemológicos, didáticos e cognitivos no estudo da adição e subtração de inteiros? Para isso, 
assumem-se as duas fases iniciais da ED (análises preliminares, concepção e análise a priori) 
como percurso metodológico para a concepção de um Objeto de Aprendizagem, tendo em vista 
que esse objeto pode reduzir o surgimento desses obstáculos, que serão definidos a seguir.  

 

3.1 Obstáculos epistemológicos, didáticos e cognitivos   

Os obstaculos epistemológicos são aqueles que surgem durante a construção dos conceitos, ou 
seja, estão relcionados à composição do conhecimento científico. Assim, esses entraves são 
econtrados na história das definições e dos conceitos (Brousseau, 1976). Quando, um conteúdo 
de Matemática é transferido para uma situação de ensino, podem ser apontados dois tipos de 
obstáculos, segundo Almouloud (2007), os obstáculos didáticos observados no momento de 
ensinar determinados assuntos e os obstáculos cognitivos que surgem no momento de 
aprendizagem, onde o aluno tem dificuldade de assimilar e acomodar determinadas definições 
e relações matemáticas. 

 

3.2 Objeto de Aprendizagem 

De acordo com Tarouco, et al. (2004), o Objeto de Aprendizagem (OA) é um recurso educacional 
tecnológico com fundamentação teórica que permite ao professor, mobilizar sua formação 
acadêmica e sua experiência profissional em direção à realização de uma situação didática 
significativa. Desse modo, as tecnologias digitais são usadas em sala de aula como uma 
recorrência para reduzir o surgimento de possíveis entraves didáticos e cognitivos. Nesse 
sentido, segundo Carneiro e Passos (2014), o uso desses aparatos tecnológicos é classificado de 
acordo com sua relevância, como: 

“1. Elemento de motivação para aumentar o interesse dos alunos pelas aulas.  

2. A modernização das escolas com a introdução das tecnologias. 

3. Elemento de facilitação para realizar tarefas que podem ser feitas manualmente, como cálculos 
e construção de gráficos.  

4. O computador pode economizar muito tempo do professor na realização de suas tarefas 
rotineiras, como preparação de provas e, no processo de ensino e aprendizagem.  

5. [...] promover novas formas de ensinar e aprender, podendo criar situações que seriam 
impossíveis de realizar sem essa máquina.” 
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Além do mais, Arrais (2016) explica que um OA, conforme IEEE Learning Technology Standards 
Committee – LTSC, é qualquer meio digital ou não digital, que pode ser utilizado em sala de aula 
através de um aporte tecnológico. Por outro lado, Braga (2014) explica que apesar de existir 
muitos trabalhos sobre os OAs, percebe-se que a definição de OA não é homogênea na 
literatura científica. Contudo, esses objetos oportunizam situações de ensino para diferentes 
enfoques pedagógicos. Dessa forma, Sales (2005) relata que um OA não deve:  

“[...] conter páginas e mais páginas que rolam ao comando do mouse ou do teclado [...]. 
Portanto, deseja-se que sua interface gere satisfação, em vez de causar fadiga ou cansaço devido 
à sobrecarga de informações ou imagens. Por fim, que valorize os aspectos lúdicos, desperte a 
criatividade, aguce a aprendizagem por meio da descoberta e compreensão, priorize a 
fenomenologia ao permitir a discussão conceitual do fenômeno físico, e assim sirva como 
antídoto ao formulismo, deixando de dar tratamento puramente matemático na interpretação de 
um fenômeno físico.” 

O projeto de OA discutido neste trabalho foi feito com a intenção de atender à avaliação dos 
parâmetros estabelecidos na tabela 1, inerentes à aplicabilidade e ao conteúdo do OA. Dessa 
forma, o OA pretendido é de fato um jogo, pelo qual se pretende, de modo implícito, gamificar 
situações de ensino. Para isso, é necessário compreender que a gamificação é um modelo lúdico 
e não um jogo completo. Além disso, tem-se o objetivo de usar o jogo como uma ferramenta 
para auxiliar a realização didática. Assim, Fardo (2013) explica que a gamificação é um conjunto 
de propostas didáticas que, dentre suas diversas aplicações, podem usar jogos, os quais são 
“eficazes na resolução de problemas (pelo menos nos mundos virtuais) e aceitas naturalmente 
pelas atuais gerações que cresceram interagindo com esse tipo de entretenimento”. 

 

Tabela 1 - Parâmetros de avaliação de Objetos de Aprendizagem 

 
Fonte: Sales (2005) 
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Tabela 2 – Enigmas 

Enigma 1 O saldo bancário atual de Maria é R$ - 138,00, ou seja, R$ 138,00 negativos. Quantos reais ele 
deve depositar para ficar com saldo zero? 

Enigma 2 
Em dois termômetros estão indicados respectivamente, -5,8°c e 0°c, as temperaturas nos 
horários das 3h e das 7h de um mesmo dia, em certa localidade. Quantos graus aumentaram na 
temperatura desse período? 

Enigma 3 

Pedro Paulo emprestou a quatro amigos estas quantias: 500 reais, 180 reais, 200 reais e 330 
reais. Teve uma necessidade de dinheiro e recorreu a três amigos que lhe emprestaram 400 reais, 
575 reais e 250 reais. Atualmente, Pedro Paulo tem dinheiro a receber ou deve aos seus amigos? 
Que quantia? 

Enigma 4 O gráfico mostra o saldo de uma microempresa durante seis meses. Durante esses seis meses, a 
microempresa teve lucro ou prejuízo? De quanto? 

Enigma 5 Um mergulhador saiu de uma profundidade de -0,6 m para a de -7,5 m. Nesse caso, ele desceu ou 
subiu? Quantos metros?  

Fonte: acervo da pesquisa 

 

O OA “Decifrando enigmas com inteiros” possui regras simples e objetivas, feedback imediato, 
níveis, metas e recompensas. Esses elementos podem instigar a estrutura cognitiva do aluno, 
fazendo com que ele se interesse a participar ativamente da situação de ensino. Ademais, esse 
OA tem em sua competência didática: desenvolver diferentes concepções a partir das 
representações dos números inteiros. E, consequentemente, potencializar a seguinte 
habilidade: resolução de situações-problema que abrangem a adição/subtração algébrica de 
inteiros através da contextualização de fenômenos do dia-a-dia.  

O OA proposto apresenta 5 situações-problema na forma de enigmas (tabela 2). Cada situação-
problema é uma contextualização do cotidiano. Assim, quando o usuário acerta a questão, ele 
avança, caso erre, tem direito a outra tentativa, o segundo erro, leva o aluno ao início do jogo, 
cuja face disponibiliza um vídeo de ajuda. Cada nível (enigma) tem um feedback imediato na 
forma de frases de incentivo ou recompensas através de acumulo de pontos. Vale enfatizar que 
esse OA, apresentado na forma de jogo, explora a adição e subtração entre números inteiros, 
porém, ele não ajuda na construção do conceito, apesar, disso ser pré-requisito para interação 
com o OA.  A seguir, será discutida a trajetória metodológica para a concepção do OA. 

 

4. Metodologia 

 

Neste tópico, será descrita a trajetoría adotada para a elaboração do OA “Decifrando Enigmas 
com Inteiros”. Para isso, o percurso foi organizado em duas etapas seguindo o paradgma da ED: 
análises prévias e a priori. A primeira etapa abrange a descrição dos aspectos epistemológicos, 
didáticos e cognitivos. E, a segunda etapa apresenta a concepção do OA.  
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4.1 Análises prévias 

Aqui serão descritos os aspectos epistemológicos, didáticos e cognitivos. Assim, inicia-se pela 
dimensão epistemológica, na qual se considera a construção dos conceitos e relações 
matemáticas em situações de ensino. Vale lembrar que antes de um conteúdo de Matemática 
ser inserido em sala de aula, ele passa por uma investigação na área da Matemática Pura. Nesse 
contexto, é possível apontar a existência de obstáculos epistemológicos. A superação desses 
entraves proporciona a evolução histórica nos conceitos matemáticos, oportunizando a origem 
de novas definições e propriedades.  

No caso do conjunto dos números inteiros, pode-se compreendê-lo como uma extensão do 
conjunto dos números naturais. Esse processo de ampliação ocorre com finalidade de superar 
uma barreira epistemológica surgida na evolução dos Naturais. Desse modo, o conjunto dos 
números naturais é composto pelos números positivos, podendo incluir o zero (não é nem 
negativo nem positivo). Todavia, o conjunto dos inteiros abrange os naturais e números 
negativos. Segundo Silveira e Marques (2008), o símbolo Z  faz referência ao sobrenome do 
Matemático Alemão Ernest Zermelo que estudou a classe dos inteiros, além disso, essa notação 
está relacionada à palavra Zahl, que na língua alemã significa “número”. 

Assim, pode-se compreender que os números negativos surgiram em situações informais para 
representar dívidas ou perdas. Contudo, a partir do século XVI, esses números passaram a 
compor o repertório de definições e conceitos da Matemática. Nesse âmbito, os livros didáticos 
apresentam as propriedades que os inteiros satisfazem, tais como: a comutativa (a ordem das 
parcelas/fatores não alteram o resultado), associativa, elemento neutro (0 para adição e 1 para 
a multiplicação), elemento oposto, fechamento (a operação entre inteiros é um número inteiro) 
e distributiva. 

Todavia, vale comentar que a subtração em Z  não satisfaz às propriedades: comutativa, 
associativa, elemento neutro e elemento oposto. Enquanto, a multiplicação em Z<possui as 
propriedades: comutativa, associativa, elemento neutro, distributiva e fechamento. Finalmente, 
a divisão entre inteiros não possui as propriedades: comutativa, associativa, elemento neutro e 
fechamento, além de, não admitir a divisão por zero.  Além do mais, é realizado um estudo de 
sinal dos resultados das operações ilustrado na tabela 3.  

 

Tabela 3 – Estudo do sinal no conjunto dos números inteiros 
Operação Elementos Procedimentos/Resultados 

Adição e Subtração 2 números com sinais iguais Soma e repete o sinal. 
2 números com sinais diferentes Subtrai e mantém o sinal do número 

maior. 
Multiplicação e Divisão 2 números com sinais iguais Multiplica/divide e o resultado é 

positivo. 
2 números com sinais diferentes Multiplica/divide e o resultado é 

negativo. 

Fonte: elaboração dos autores 
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À vista disso, quando esses conteúdos são abordados em situações de ensino, podem surgir 
dificuldades no processo de aprendizagem. É nesse contexto, em que os aspectos didáticos e 
cognitivos são manifestados. Primeiramente, Almouloud (2007) explica que é possível 
“identificar um conjunto de fatores e de concepções que deram origem a obstáculos 
epistemológicos, sendo a maioria desses fatores e concepções, ainda hoje, observados em 
nossos alunos”. Os obstáculos, que na Matemática Pura são chamados de epistemológicos, 
passam a ser denominados de obstáculos cognitivos, ou seja, são as dificuldades que os 
estudantes têm em assimilar determinados assuntos da Matemática. Assim, Glaeser (1985) 
descreve os seguintes obstáculos cognitivos: 
   “1.Inaptidão para manipular quantidades isoladas.  

2.Dificuldades em dar um sentido a quantidades negativas isoladas.  

3.Dificuldade em unificar a reta numérica. Isto se manifesta, por exemplo, quando se insiste nas 
diferenças qualitativas entre as quantidades negativas e os números positivos; [...]. 

4.[...] fazer funcionar um “bom” modelo aditivo, igualmente válido para ilustrar o campo 
multiplicativo, em que esse modelo é inoperante [...].” 

Desse modo, pode-se entender que a dificuldade de aprendizagem de um aluno que cursa o 
sétimo ano do Ensino Fundamental corresponde, de modo análogo, aos obstáculos 
epistemológicos que surgem no contexto da Matemática Pura, que “podem ser identificados 
nas dificuldades que os matemáticos encontraram, na história, para a compreensão e 
utilização” dos conceitos matemáticos (Almouloud, 2007). No âmbito didático-cognitivo, 
entende-se que os entraves surgem na limitação da capacidade que o aluno tem de assimilar e 
acomodar as definições e relações matemáticas. E, o obstáculo didático é apontado no 
momento em que se determina qual metodologia é mais eficaz para uma aprendizagem 
significativa. 

Com isso, pode-se compreender que se faz necessário recorrer a métodos ou metodologias de 
ensino que atuem como suporte que, além de instigar o cognitivo do aluno, permita-o a 
mobilizar seu pensamento na compreensão de conceitos matemáticos. Para isso, atualmente, o 
cenário educacional dispõe de tecnologias que facilitam o processo de ensino e aprendizagem 
com a finalidade de superar possíveis obstáculos cognitivos e didáticos. Nesse sentido, uma 
proposta relevante é criar situações de ensino que relacionem os conhecimentos adquiridos 
fora do contexto escolar com os conceitos ou relações que se pretende ensinar em sala de aula. 
Desse modo, Souza, et al. (2014) descrevem que é: 

“[...] preciso trabalhar com o contexto dos estudantes. Citar temperaturas negativas em uma 
região onde é muito quente, por exemplo, pois os estudantes que vivem numa região quente não 
vivenciaram situações de frio intenso, logo, o conceito de sensação térmica em baixas 
temperaturas não é significativo para eles. Além disso, é importante informar ao estudante que 
os números inteiros negativos são opostos aos números positivos e que a adição entre eles 
resulta em zero.” 

Pensando no cenário descrito, este trabalho traz a concepção de um OA que discute o conteúdo 
por meio de situação-problema que, de acordo com Dante (2002), “é qualquer situação que 
exija maneira matemática de pensar e conhecimentos matemáticos para solucioná-la”. Dessa 
forma, as questões devem proporcionar aos alunos, durante a resolução, momentos de 
reflexão, formulação, verificação e validação de conjecturas. Ademais, a situações devem 
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oportunizar o reconhecimento e a compreensão da aplicabilidade dos inteiros na vida cotidiana. 
Assim, a seguir, será apresentado o percurso metodológico para a elaboração do OA intitulado 
“Decifrando enigmas com Inteiros” que abrange o conteúdo da operação de adição e subtração 
entre os inteiros, além disso, sua aplicação em situações de ensino tem a finalidade de permitir 
que o aluno internalize essas operações.  

4.2 Análises a priori: concepção do OA 

Aqui, serão discutidas três fases organizadas e aplicadas para o desenvolvimento de um OA: 
concepção, documentação/validação e publicação. Assim, para a concepção do OA “Decifrando 
enigmas com Inteiros”, fundamentou-se na trajetória proposta por Sales 2005 (Figura 1), 
disponível em <http://professordenyssales.blogspot.com.br/2012/02/como-fazer-oa-uma-
metodologia-para.html>.   

 

 
Figura 1 – Percurso metodológico para o desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem 

Fonte: Sales (2005) 

 

Na primeira etapa, foram definidos os objetivos e o conteúdo de Matemática que seria 
incorporado nas situações-problema do OA. Dessa forma, tem-se, em seu escopo, a finalidade 
de superar os obstáculos cognitivos dos alunos na internalização das operações de adição e 
subtração em Z . E, para os docentes, o OA proposto pode reduzir os obstáculos didáticos que 
surgem durante o processo de ensino, isto é, facilitar na construção e mediação de 
conhecimento. Também, foram elaborados um roteiro pedagógico e storyboards, que é um 
conjunto de imagens correspondentes às faces e interfaces do OA. 

Ainda na fase inicial, foi organizado um grupo de situações-problema (tabela 2).  As questões 
propostas abrangem a aplicabilidade das operações dos números inteiros no dia-a-dia. Por 
conseguinte, tem-se a segunda fase, onde é feito um documento composto por um plano de 
aula e instruções para o uso do OA em situações de ensino. Nesse arquivo, estavam explícitas 

http://professordenyssales.blogspot.com.br/2012/02/como-fazer-oa-uma-metodologia-para.html
http://professordenyssales.blogspot.com.br/2012/02/como-fazer-oa-uma-metodologia-para.html
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algumas condições técnicas para o bom funcionamento do OA, tais como: um computador com 
Pentium, de modo que tenha: conexão Banda larga, Sistema Operacional Windows ou Linux, 
Software flash Player (plugin “Flash Player”) e Browser Firefox, Mozilla ou Iexplorer. Assim, a 
verificação da validade do OA é feita através de sua aplicação em situações de ensino, a fim de 
reajustar ou não o projeto em andamento.  

A validação do OA corresponde a sua aplicação em sala aula. Contudo, neste artigo, o projeto 
não foi implementado e nem aplicado no contexto didático-cognitivo. Mas, teoricamente, 
segundo Sales (2005), após a aplicação-teste, o projeto do OA deve passar por um refinamento 
e reajuste em direção a sua implementação. Por fim, na última fase de desenvolvimento do OA, 
pretende-se disponibilizá-lo em repositórios abertos da área de ensino de Matemática, a fim de 
ampliar o acervo virtual de propostas de situações didáticas, com aporte tecnológico, que 
envolvam as operações de adição e subtração de inteiros. Além disso, espera-se que o OA 
atenda aos critérios de avaliação presentes na tabela 1. A seguir, temos alguns resultados da 
construção do projeto do OA. 

 

5. Resultados  

 

Nesta seção, serão discutidos alguns resultados obtidos da elaboração do projeto do OA 
“Decifrando enigmas com Inteiros”. Vale ressaltar que este trabalho trata da concepçao e não 
da implementação do objeto. Todavia, tendo em vista que se pretende disponilibizar o OA como 
Recurso Educacional Aberto (REA), que é um recurso didático com licença aberta (Santana et al., 
2012), em fase de reajuste, identificou-se a necessidade de se criar algumas recomendações de 
acessibilidade. Nesse sentido, para usuários com necessidades especiais, pretende-se 
disponibilizar no OA, algumas ferramentas facilitadoras na interação com o objeto tais como: 
um ícone na forma de lupa e opção sonora (para pessoas com deficiência visual) e opção da 
língua de sinais (deficiência auditiva).  

Além disso, também se analisou o conteúdo incorporado em cada situação-problema. Assim, 
tem-se que a situação-problema 1 permite que o aluno explore a propriedade da existência do 
elemento oposto em Z . E, veja que o saldo bancário resultante será nulo. Na situação-
problema 2, ocorre o estudo da representação geométrica dos números inteiros e sua adição e 
subtração na reta numérica, de modo que isso é relacionando à compreensão de quantos graus 
aumentaram na temperatura de um determinado período. 

Na atividade 3, os alunos devem considerar a adição de inteiros como uma união de 
quantidades positivas e/ou negativas. Isso oportuniza a aprendizagem da operação de dois ou 
mais números inteiros realizando o estudo do sinal. A situação-problema 4 sugere uma análise 
gráfica a fim de adicionar e/ou subtrair inteiros, tal que, em associação a possíveis eventos 
cotidianos, a noção de positivo esteja relacionado à acréscimo e o negativo à “débito”. A 
situação-problema 5 possibilita uma relação dos números inteiros aos conceitos de 
profundidade e altitude. Finalmente, compreende-se a relevância de randomizar os dados das 
questões propostas, tendo em vista que o propósito é internalizar as operações de adição e 
subtração entre os inteiros. 
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6. Discussão 

 

A elaboração do projeto do OA “Decifrando enigmas com Inteiros”, fundamentado na ED, 
oferece pressupostos epistemológicos, didáticos e cognitivos para se realizar pesquisas que 
tenham em seu escopo a aprendizagem de definições e propriedades matemáticas. Dessa 
forma, numa perspectiva epistemológica, esta pesquisa abrange o estudo do conjunto dos 
números inteiros e suas propriedades em situações de ensino. Em seguida, através das 
situações-problema, consegue-se avaliar os aspectos didáticos e cognitivos mobilizados no 
momento de aprendizagem. 

Nesse sentido, é necessário fazer uma avaliação externa à aplicação do OA. Desse modo, o 
professor pode intervir quando o aluno estiver interagindo com o OA, além disso, também se 
propõe ao professor, que antes de usar o OA, sejam discutidos alguns conteúdos prévios 
necessários para a resolução das situações-problema propostas no OA. Essa discussão pode ser 
feita a partir de questões norteadoras que envolvam a ampliação do conjunto dos naturais para 
os inteiros, a determinação de definições e propriedades, e a aplicabilidade desse conteúdo em 
situações cotidianas. 

 

7. Conclusões 

 

Observa-se, sobre o OA “Decifrando enigmas com Inteiros”, a relevante possibilidade de utilizá-
lo para auxiliar e realizar situações didáticas centradas no estudante, de modo que o ajude a 
internalizar as operações de adição e subtração no conjunto dos inteiros, além de resignificar o 
cenário educacional com a inserção das tecnologias conforme o atual contexto social. Além do 
mais, assim como o trabalho de Marinho e Alves (2016), este trabalho constitui-se como mais 
um contributo para a área de ensino de Matemática que assume a Engenharia Didática como 
um aporte teórico e metodológico para suas pesquisas. Por fim, pretende-se oferecer, com este 
artigo, um percurso metodológico para a concepção de outros Objetos de Aprendizagem, de 
modo a ampliar os recursos digitais alternativos para as aulas de Matemática.  
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