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ABSTRACT 

RESUMO 

The digital divide as well as the public's interest in old 
courses that enable an initiation for improving the 
technological tools are in ascendancy, both as a goal of 
re-entering the job market like for the update on the 
technology and its languages. What can be seen in 
Brazilian repositories of learning objects is a shortage of 
material that supports this public. From the needs 
identified, we construct a learning object (LO) 
Introduction to the Internet (INICIANET) that aims to 
introduce the elderly population in the basic concepts of 
the Internet as well as their tools. Learning objects appear 
to be any digital resource, which has interactive and 
dynamic educational goals. Thus the construction of a 
learning object that can assist teachers in this process is 
indispensable. Although LO INICIANET be built for the 
elderly population with a language closer to everyday life 
in this age group, this may in future be used in courses of 
different ages instrumentation, since it is a feature that 
enables the construction of knowledge. 

A inclusão digital assim como o interesse do público 
idoso em cursos que possibilitem uma iniciação as 
ferramentas tecnológicas para aperfeiçoamento estão em 
crescente ascensão, tanto como objetivo de reingressar ao 
mercado de trabalho como para a atualização sobre as 
tecnologias e suas linguagens. O que pode-se perceber 
nos repositórios brasileiro de objetos de aprendizagem é 
uma carência destes materiais que dê suporte a este 
público interessado. A partir das necessidades 
apresentadas, foi construído o objeto de aprendizagem 
(OA) Iniciação à Internet (INICIANET) que tem por 
objetivo introduzir o público idoso nos conceitos básicos 
da internet assim como as suas ferramentas.  

Os objetos de aprendizagem aparecem como sendo 
qualquer recurso digital, interativo e dinâmico que possui 
objetivos educacionais. Desta forma a construção de um 
objeto de aprendizagem que possa auxiliar professores 
neste processo é indispensável. Apesar do OA 
INICIANET ser construído para o público idoso com 
uma linguagem mais perto do cotidiano desta faixa etária, 
este poderá, futuramente, ser utilizado em cursos de 
diferentes faixas etárias de instrumentalização, já que é 
um recurso que propicia a construção do conhecimento 

Categories and Subject Descriptors 
K.3 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 
- Distance learning. K.3.2 Computer and Information Science 
Education 

General Terms 
Design, Experimentation, Human Factors, Theory. 

Keywords 
Learning Object, elderly, internet. 

1. INTRODUÇÃO 
Aos poucos, o avanço das tecnologias vem incorporando 
novas formas de ver/rever o futuro. Ensino e 
aprendizagem, com as tecnologias de informação e 
comunicação, contêm mistérios principalmente para o 
idoso, como possível usuário inexperiente.  

Na medida em que as tecnologias são atualizadas 
surgem novas formas de utilizar estes recursos com o 
público idoso a fim de beneficiá-los na suas vidas. A 
inclusão digital pode oferecer ao público idoso condições 
que favorecem a curiosidade intelectual, numa 
compreensão de que a educação possa estar presente, 
considerando os múltiplos aspectos do cotidiano. Hoje 
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eCom a educação continuada, os idosos podem aprender 
a resgatar a dignidade, rompendo preconceitos através de 
oportunidades de socialização, de reinserção na sociedade 
[Palma, 2000]. 

A educação como um processo continuado 
necessita de estímulos concretos para proporcionar o 
desenvolvimento de habilidades, a tomada de decisão na 
busca de uma melhor qualidade de vida. Segundo 
Tarouco et al [2006], é necessário criar espaços efetivos, 
prazerosos e qualificados para auxiliar no processo de 
construção da aprendizagem. 

Com a complexidade da contemporaneidade, cabe 
aqui a aplicabilidade de uma educação continuada para 
idosos, buscando o aperfeiçoamento integral. A educação 
continuada pressupõe uma combinação de oportunidades 
que favorecem a promoção e a manutenção da qualidade 
de vida. Igualmente, não é possível entendê-la estagnada 
e separada do tempo e do espaço tecnológico. Para que 
idosos possam aprender melhor, convém que o ambiente 
educacional incentive o questionamento e apresente 
novos desafios [Arruda, 2004]. 

Atualmente os cursos desenvolvidos à distância 
estão em grande expansão. Ao mesmo passo, cresce o 
interesse do público idoso em cursos à distância para 
aperfeiçoamento, reingresso ao mercado de trabalho ou 
simplesmente atualização. No entanto, o que se percebe, 
através de buscas em repositórios de OAs como o 
RIVED, CESTA é a falta de materiais digitais que dêem 
suporte a este público interessado, principalmente na 
modalidade EAD. 

A partir das necessidades apresentadas, foi 
construído o objeto de aprendizagem (OA) “Iniciação à 
Internet” (INICIANET) que possui por objetivo 
introduzir o público idoso nos conceitos básicos da 
internet assim como em suas ferramentas.  

O objeto de aprendizagem INICIANET foi 
desenvolvido em 2009/2 com o intuito de auxiliar o 
professor no curso de extensão "Introdução a recursos da 
web para Educação a Distância com idosos", voltado para 
pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. A partir 
da aplicação da primeira versão do objeto de 
aprendizagem INICIANET, percebeu-se a necessidade de 
mudanças pertinentes para contemplar as carências 
expostas durante o curso deste público. Desta forma, foi 
reconstruído o objeto de aprendizagem INICIANET. 

Diante disto, destaca-se a relevância na construção 
de materiais digitais, como objetos de aprendizagem, para 
uma educação continuada e inserção dos idosos na 
contemporaneidade, através das tecnologias de 
comunicação e informação. 

2. DEFINIÇÃO DE OBJETOS DE 
APRENDIZAGEM 
Atualmente, com a crescente inclusão de tecnologias na 
educação, houve um aumento pela procura de novos 
materiais que possam contemplar a demanda exigida pela 
sociedade. No contexto brasileiro, os objetos de 
aprendizagem estão cada vez mais presentes, 
principalmente no que tange à educação formal nos 
diferentes níveis do ensino. O aumento na utilização de 
objetos de aprendizagem se dá por ser um recurso que 
tem por objetivo organizar e estruturar materiais 
educacionais digitais [Tarouco et al, 2006]. 

Os objetos de aprendizagem aparecem como 
recursos interativos e dinâmicos que possibilitam ao 
professor deixar de ser um transmissor do conhecimento 
para ser o mediador deste processo de aprendizagem 
[Behar et al, 2009]. 

Conforme Behar et al [2009], o uso de objetos de 
aprendizagem se popularizou devido à possibilidade de 
adaptação, já que inclui “[...]as diferentes necessidades, 
tais como de público, conteúdo, tempo e prática 
pedagógica” [2009, p.66]. 

Ainda existem muitas discussões sobre a definição 
do que seria um objeto de aprendizagem. No entanto, o 
conceito mais comum que se encontra é o descrito por 
Wiley [2000, p.4-5], onde objeto de aprendizagem é 
“qualquer entidade, digital ou não digital, que pode ser 
utilizada, reutilizada ou referenciada durante a 
aprendizagem apoiada na tecnologia”. 

Behar et al [2009] considera um objeto de 
aprendizagem, qualquer material digital (vídeos, sons, 
páginas HTML, animações, etc) que possua fins 
educativos com embasamento pedagógico e que “São 
destinados  a situações de aprendizagem tanto na 
modalidade à distância quanto semipresencialmente ou 
presencialmente” [2009, p.67].  

Tarouco et al [2003, p.2] escreve que “Objetos 
educacionais podem ser definidos como qualquer recurso, 
suplementar ao processo de aprendizagem, que pode ser 
reusado para apoiar a aprendizagem”. Wiley [2000], 
Macêdo et al [2007], Behar et al [2008] e Vaz [2009] 
complementam que, em relação aos objetos de 
aprendizagem, não existe definido um tamanho. 

Existem alguns fatores que facilitam a utilização de 
objeto de aprendizagem na educação, entre eles a 
flexibilidade (fácil reutilização e manutenção), 
interoperabilidade (possibilidade de utilização em 
qualquer plataforma em todo o mundo) e atualização 
(fácil atualização e adaptação) [Macêdo et al, 2007] 
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3. INICIANET – RECONSTRUÇÃO DO 
OBJETO DE APRENDIZAGEM 
A criação de materiais digitais educacionais exige 
planejamento, comunicação, conhecimento da tecnologia 
e intensa motivação para o desenvolvimento dos mesmos. 
Conforme Tarouco et al [2006, p.2], na construção de 
objetos de aprendizagem deve-se “[...]levar em conta 
tanto aspectos inerentes a teorias de aprendizagem como 
combinar o conhecimento de áreas como ergonomia, 
engenharia de sistemas além de levar em conta as 
potencialidades e limitações da tecnologia envolvida”. 
Desta forma, fica evidente a complexidade na construção 
de objetos de aprendizagem.  

Desta forma, o objeto de aprendizagem 
INICIANET foi construído a partir das etapas sugeridas 
por Amante e Morgado [2001]: 

a) Concepção do Projeto (o que, para quem e de 
que forma pretende-se desenvolver o objeto - 
idéias iniciais);  

b) Planificação (colocar em prática a primeira fase 
do que foi projetado, o chamado storyboard-
maquete do que será criado, através de seleção dos 
materiais e conteúdos, definir a quantidade e 
relevância das informações, construção de 
esquemas e protótipos, design da interface);  

c) Implementação (todos os pontos planejados 
durante o desenvolvimento do projeto e 
planificação serão colocados em prática nesta 
etapa, construção do produto);  

d) Avaliação (conjunto de procedimentos 
avaliados e validação do produto). 

 

A partir da primeira versão do INICIANET 
(Figura 1) ocorreram alterações no que tange ao layout, 
que foi reestruturado em um formato mais claro e aberto 
(Figura 2) para atender a uma das características dos 
objetos de aprendizagem que é a reutilização. 

 A nova versão baseou-se nos depoimentos dos 
usuários a partir de um projeto piloto que foi aplicado. 
Observou-se a necessidade de uma não linearidade nos 
conteúdos diferentemente de como era na primeira versão 
(dividido em semanas), já que esta parcela da população 
necessita, na sua aprendizagem, um tempo mais longo 
[Both, 1999; Kachar, 2003; Machado e Ferreira, 2008; 
Sales et al, 2009] no que tange as tecnologias e a 
construção do se conhecimento. Como fica claro no relato 
de um dos idosos: “-Penso que para o nosso bom 
aprendizado e necessário que as matérias sejam 
explicadas mais lentamente, porque somos idosos e 
temos dificuldades para fixar as coisas”  

No novo formato não há rigor na utilização dos 
recursos em forma de semanas, mas a liberdade do aluno 
para escolher o que deseja aprofundar, possibilitando uma 
liberdade também na mediação do professor (Figura 2). 

 

 

 

Figura 1. Primeira versão do objeto de aprendizagem 
INICIANET 

 

 

 

 

Figura 2. Segunda versão do Objeto de Aprendizagem 
INICIANET 

 

Outra mudança expressiva foi os conteúdos de 
cada tópico, onde na primeira versão não era possível a 
visualização de textos introdutórios para cada ferramenta 
(Figura 3), o que fazia com que os idosos ficassem 
perdidos na utilização do objeto de aprendizagem por 
faltar uma explicação acerca do assunto. Também houve 
a inclusão de novos conteúdos solicitados e indicados 
pelos participantes idosos do curso no qual foi aplicado a 
primeira versão do INICIANET. Entre os conteúdos 
adicionados destacam-se: Comunidades Virtuais, Blogs e 
Flogs. 
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Outra necessidade contemplada foi o formato das 
atividades de cada tópico. Houve mudanças que 
possibilitassem uma interatividade maior por serem 
disponibilizados, não apenas tarefas que exigem a 
utilização de ferramentas do ambiente virtual utilizado 
(como o fórum), mas também a realização de atividades 
lúdicas e dinâmicas no próprio objeto de aprendizagem, 
através de jogos (como quebra-cabeça, palavras cruzadas, 
escolha múltipla, entre outros). Como relatam dois dos 
idosos participantes do curso: “-São tarefas que nos 
exigem e nos fazem crescer” e “-É ótimo fazermos 
trabalhos em casa. Pesquisando se aprende muito”, é 
evidenciado o quão importante é a realização destas 
atividades para os alunos.  

Conforme foi visto, o objeto de aprendizagem 
INICIANET atualmente (Figura 2) possui seis tópicos 
(conteúdos) que contemplam, em cada um, atividades 
interativas além de recursos multimídias como 
apresentações, animações, vídeos, áudios e hipertexto 

a) Concepção do Projeto: o objeto de 
aprendizagem INICIANET foi construído para ser 
aplicado em usuários que iniciaram a utilização das 
ferramentas da internet, principalmente pessoas idosas.  

pertinentes sobre os temas. A seguir, as etapas 
desenvolvidas e detalhadas: 

O objeto de aprendizagem INICIANET foi 
projetado e construído numa abordagem construtivista 
[Freire, 1996], no qual o aluno irá construindo o seu 
conhecimento através da descoberta, interação, 
cooperação e pesquisa, já que “Ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 
produção ou a sua construção” [Freire, 1996]. Ou seja, a 
partir deste objeto de aprendizagem pretende-se criar 
situações problemas em forma de atividades, no qual o 
usuário possa construir suas concepções através de 
cooperação e colaboração.  

 

b) Planificação: No seu desenvolvimento foram 
utilizados recursos multimídias, como texto, vídeo, som, 
animações e imagens. Para tanto, optou-se em empregar o 
programa Flash Cs4 na sua construção, a fim de englobar 
a concepção do projeto e sua planificação.  

 

c) Implementação: Em cada tópico, o aluno terá 
acesso a um texto introdutório do assunto. Nos Materiais 
de apoio, o usuário poderá entrar em sites 
complementares, ler dicas sobre o tema e tutoriais 
explicativos. Também poderá realizar as atividades que 
são divididas em interativas (realizadas no próprio 
objeto) e tarefas a serem realizadas utilizando um 

ambiente virtual de aprendizagem tendo um professor 
como mediador deste processo. 

Os tópicos que compõem o objeto de 
aprendizagem INICIANET são: Internet - histórico e 
conceitos básicos sobre o tema; Comunidades virtuais - 
ferramentas disponíveis e sua utilização; E-mail - 
conceito, serviços disponíveis e sua forma de utilização 
(Figura 3); Pesquisa na Internet – como realizar uma 
pesquisa na internet e sites de busca disponíveis; Blogs e 
flogs – conceito e forma de utilização, bem como serviços 
disponíveis sobre o assunto; Wikis – conceito e serviços 
disponíveis; Páginas da Internet – conceito e criação de 
páginas pessoais online. 

 

Figura 3.Interface de um dos conteúdos do OA INICIANET 

 

O objeto também conta com Guia que serve de 
base para o usuário entender o que é, para que serve e 
como utilizar o OA. Em Materiais de apoio, são 
disponibilizados artigos, sites complementares e tutoriais 
de algumas ferramentas. No Glossário, listam-se os 
principais termos trabalhados no objeto.  

Para tanto, foi construído o storyboard (Figura 4) 
da última versão do objeto de aprendizagem através da 
ferramenta CmapTools (http://cmap.ihmc.us/), onde foi 
planificado o planejamento detalhado da reconstrução do 
objeto, contemplando os recursos que foram 
desenvolvidos. 
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Figura 4. Storyboard da segunda versão do objeto de 
aprendizagem INICIANET 

 

d) Avaliação: A reavaliação ocorrerá durante a 
validação do objeto em 2010/2 em cursos de extensão 
que serão ofertados para o público idoso. A partir dos 
dados levantados através de questionários e entrevistas, o 
objeto de aprendizagem será aperfeiçoado de acordo com 
a demanda. Por fim, o INICIANET será incluído no 
repositório de objetos CESTA - Coletânea de Entidades 
de Suporte ao uso de Tecnologia na Aprendizagem 
(http://www.cinted.ufrgs.br/CESTA/), se tornando 
público para a utilização por possíveis usuários (tanto 
professores como alunos).  

Uma das principais características deste objeto é 
sua possibilidade de ampliação de uso, já que, apesar de 
ser pensado para ser trabalhado com o público idoso, o 
INICIANET pode ser aplicado em cursos de extensão, 
disciplinas de graduação e pós-graduação que necessitem 
de material introdutório aos conceitos básicos da Internet. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este objeto poderá estar vinculado ou não a um ambiente 
virtual de aprendizagem, podendo ser utilizado de forma 
presencial ou à distância, conforme a metodologia do 
professor.  

Sabe-se que hoje há uma grande demanda de pessoas que 
acessam a internet, envolvidos pela dinamicidade, a 
possibilidade de livre expressão e a coletividade. Sendo 
assim, o professor deve utilizá-la como ferramenta de 
ensino e aprendizagem, já que “A Internet existe; é 
impossível desconsiderá-la. O que se pode fazer é 
pesquisar meios de como torná-la uma ferramenta para 
melhorar as condições de aprendizagem [...]” [Tajra, 
2002, p. 26-27]. 

O computador pode facilitar o cotidiano de pessoas 
idosas, como telebanking, compras via internet, 
declaração de imposto de renda, entre outros. Além 
destas vantagens práticas e concretas, a capacidade de 

utilizar o computador transmite à pessoa idosa a sensação 
de estar participando de forma ativa e competente na 
sociedade contemporânea 

.Ainda existe uma carência de materiais digitais que dêem 
suporte ao professor que trabalha com inclusão digital, 
principalmente de pessoas idosas. Desta forma a 
construção de um objeto de aprendizagem que possa 
auxiliar professores neste processo de inclusão é 
indispensável.  

Apesar do objeto de aprendizagem INICIANET 
ser construído para o público idoso com uma linguagem 
mais perto do cotidiano desta faixa etária, o INICIANET 
poderá, futuramente, ser utilizado em cursos de 
instrumentalização ou inclusão digital como um recurso 
que propicia a construção do conhecimento. Ou seja, um 
recurso que os professores poderão utilizar para auxiliá-
los durante as aulas. 

No decorrer deste ano, será aplicado, reavaliado e 
revalidado o referido objeto de aprendizagem. Pretende-
se aperfeiçoá-lo com outros materiais importantes para a 
temática, como por exemplo, a questão dos direitos 
autorais dos materiais salvos da internet. Espera-se que 
este objeto de aprendizagem sirva para futuras pesquisas 
e no desenvolvido de outros materiais digitais que 
objetivem auxiliar a população de pessoas mais velhas. 
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