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29ou trigonométri—as, —om exemp”os so–re projeções de som–ras e movimento de p”anetas no 
espaço; (d) matemáti—a inan—eira, —om exemp”os de jogos e desaios dependentes do —á”—u”o 
de juros simp”es e —ompostos. Os dois primeiros já estão —omp”etamente imp”ementados.

Cada um desses domínios —ompõe um OA. A a–ordagem arquitetura” de todos e”es é 
–aseada na existên—ia de um nú—”eo —omum de software, que é um ar—a–ouço genéri—o —ha-
mado de Contro”ador de A—esso Relexivo e Retroativo Indexado por Erros (CARRIE). O presente 
tra–a”ho de pesquisa e desenvo”vimento destinou-se prioritariamente (mas não ex—”usivamen-
te) ao desenvo”vimento desse nú—”eo —omum. O referido ar—a–ouço genéri—o de a—esso pode 
ser ap”i—ado em diversos OA de maneira reuti”izáve” e re—oniguráve”, visando forne—er uma 
maneira fa—i”itada de desenvo”ver am–ientes exp”oratórios de aprendizagem que fa—i”itam seus 
usuários a retroagir aos —ontextos do software onde um erro de so”ução de pro–”ema o—orreu. 
Ca–e ainda o–servar que o —ontro”ador de a—esso tem me—anismos genéri—os o sui—iente para 
ser uti”izado não apenas em Matemáti—a, mas tam–ém no apoio ao ensino e a aprendizagem de 
—on—eitos em áreas —omo Físi—a e Quími—a.

Dessa forma, as prin—ipais —ontri–uições deste tra–a”ho para o projeto prin—ipa” CON-
DIGITAL são: (a) a arquitetura genéri—a de O–jetos de Aprendizagem; (–) a—esso padronizado 
a —onteúdos edu—a—ionais por meio de tarefas relexivas so–re domínios espe—íi—os (in—”uindo 
a relexão so–re erros —ometidos no passado); (—) métri—as de desenvo”vimento de um OA que 
fa—i”itam a —riação do mesmo. Todas essas —ontri–uições foram a”—ançadas através do desen-
vo”vimento do CARRIE.

Ainsworth aponta —in—o fatores que devem ser —onsiderados no projeto de um OA —om mú”tip”as 
representações externas. São e”es: (a) o número de representações; (–) a maneira —omo a in-
formação está distri–uída; (—) a forma das representações; (d) a sequên—ia das representações; 
(e) o suporte para a tradução entre as representações. Ao projetarmos um sistema –aseado em 
mú”tip”as representações externas, é pre—iso tomar de—isões quanto a —ada um desses fatores, 
pois essas de—isões terão impa—to pedagógi—o.

Há –asi—amente quatro tarefas —ognitivas envo”vidas na manipu”ação de representa-
ções externas por parte de um aprendiz [Ainsworth, 2006]: (1) e”e deve entender a forma da 
representação; (2) —ria intuitivamente a re”ação entre a representação e o domínio representa-
do; (3) es—o”he uma representação apropriada entre várias disponíveis; (4) —onstrói uma nova 
representação apropriada se for requisitada. Entender a forma de uma representação não é um 
tra–a”ho simp”es, pois envo”ve sa–er —omo a informação está —odii—ada e quais operadores 
pode-se ap”i—ar a essa representação para manipu”ar a informação que e”a —odii—a. Por exem-
p”o, em um grái—o —artesiano de uma função, a maneira de en—ontrar máximos e mínimos se 
—onstitui em operadores para esse tipo de representação [Guizzadri , 2003].

A atenção aos operadores é fundamenta”, pois não é in—omum operadores para um tipo 
de representação serem usados in—ongruentemente em representações de outro tipo. Quando 
aprendizes são interpe”ados para se”e—ionar um grái—o de ve”o—idade versus tempo que repre-
senta um —i—”ista su–indo e depois des—endo um morro, e”es deveriam es—o”her um grái—o —om 
o formato de U, mas gera”mente e”es optam por um grái—o —om a —urvatura invertida ( , —om 
a aparên—ia do próprio morro). Nesses —asos, operadores so–re iguras estão sendo usados er-
roneamente para interpretar o —omportamento da —urva do grái—o. Assim, entender a forma de 
uma representação envo”ve aprender não só os seus operadores, mas tam–ém, em a”guns —asos, 
aprender a ignorar o uso de operadores inapropriados para interpretar essa representação.
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abstract. This paper describes concepts and software tools aimed at supporting Maths 
tutoring in Brazilian public schools. The context of Educational Technology applied here is ba-

sed on Free Software, allowing diferent computer-based Learning Objects to be produced by 
general-purpose models. We describe details of the tools as well as the context of the CONDIGI-
TAL consortia built up by the Department of Education to carry out joint initiatives with research 
and development institutions.

resumo. O objeto central deste projeto de pesquisa e desenvolvimento é de utilizar o 
estado-da-arte em termos de Tecnologia Educacional baseada em Software Livre e suas áreas 
associadas para desenvolver novos Objetos de Aprendizagem e dar manutenção para as ferra-

mentas genéricas responsáveis pelo apoio computacional ao projeto nacional CONDIGITAL para 
escolas públicas brasileiras que atuam no nível fundamental médio. A iniciativa é conduzida sob 
a forma de convênios entre o MEC e membros de parceria

1. Introdução

O presente tra–a”ho en—ontra-se inserido no projeto CONDIGITAL do grupo do estado do Paraná. 
Este grupo é inan—iado pe”o Fundo Na—iona” de Desenvo”vimento da Edu—ação (FNDE) por meio 
do Edita” 001/07 MEC/MCT. O projeto é uma ini—iativa da Se—retaria de Edu—ação a Distân—ia 
(SEED) do Ministério da Edu—ação (MEC) e do Ministério da Ciên—ia e Te—no”ogia (MCT).

Na Universidade Federa” do Paraná (UFPR), este projeto é rea”izado pe”o C3SL (Centro 
de Computação Cientíi—a e Software Livre) em par—eria —om o Instituto de Te—no”ogia para 
o Desenvo”vimento (LACTEC), o Centro de Ex—e”ên—ia em te—no”ogia Edu—a—iona” do Paraná 
(CETEPAR) e a Universidade Estadua” de Londrina (UEL). Um de seus o–jetivos prin—ipais é de 
—ontri–uir para a me”horia e a modernização dos pro—essos de ensino e aprendizagem da área 
de Matemáti—a na rede de es—o”as pú–”i—as (e mesmo privadas).

Neste projeto estão sendo desenvo”vidos quatro O–jetos de Aprendizagem (OA), —omo 
Software Livre para apoiar o ensino de matemáti—a do níve” médio. Os OA devem ser uti”izados 
para apoiar atividades ”a–oratoriais nos seguintes domínios: (a) funções de primeiro grau —om 
exemp”os so–re o —oei—iente de e”asti—idade de mo”as e —omposições de ro”danas móveis; (–) 
progressões geométri—as que o—orrem em e”ementos da geometria fra—ta”; (—) funções —í—”i—as 
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29ou trigonométri—as, —om exemp”os so–re projeções de som–ras e movimento de p”anetas no 
espaço; (d) matemáti—a inan—eira, —om exemp”os de jogos e desaios dependentes do —á”—u”o 
de juros simp”es e —ompostos. Os dois primeiros já estão —omp”etamente imp”ementados.

Cada um desses domínios —ompõe um OA. A a–ordagem arquitetura” de todos e”es é 
–aseada na existên—ia de um nú—”eo —omum de software, que é um ar—a–ouço genéri—o —ha-
mado de Contro”ador de A—esso Relexivo e Retroativo Indexado por Erros (CARRIE). O presente 
tra–a”ho de pesquisa e desenvo”vimento destinou-se prioritariamente (mas não ex—”usivamen-
te) ao desenvo”vimento desse nú—”eo —omum. O referido ar—a–ouço genéri—o de a—esso pode 
ser ap”i—ado em diversos OA de maneira reuti”izáve” e re—oniguráve”, visando forne—er uma 
maneira fa—i”itada de desenvo”ver am–ientes exp”oratórios de aprendizagem que fa—i”itam seus 
usuários a retroagir aos —ontextos do software onde um erro de so”ução de pro–”ema o—orreu. 
Ca–e ainda o–servar que o —ontro”ador de a—esso tem me—anismos genéri—os o sui—iente para 
ser uti”izado não apenas em Matemáti—a, mas tam–ém no apoio ao ensino e a aprendizagem de 
—on—eitos em áreas —omo Físi—a e Quími—a.

Dessa forma, as prin—ipais —ontri–uições deste tra–a”ho para o projeto prin—ipa” CON-
DIGITAL são: (a) a arquitetura genéri—a de O–jetos de Aprendizagem; (–) a—esso padronizado 
a —onteúdos edu—a—ionais por meio de tarefas relexivas so–re domínios espe—íi—os (in—”uindo 
a relexão so–re erros —ometidos no passado); (—) métri—as de desenvo”vimento de um OA que 
fa—i”itam a —riação do mesmo. Todas essas —ontri–uições foram a”—ançadas através do desen-
vo”vimento do CARRIE.

2. hIPóteSeS SImPLIfICadoraS

Ainsworth aponta —in—o fatores que devem ser —onsiderados no projeto de um OA —om mú”tip”as 
representações externas. São e”es: (a) o número de representações; (–) a maneira —omo a in-
formação está distri–uída; (—) a forma das representações; (d) a sequên—ia das representações; 
(e) o suporte para a tradução entre as representações. Ao projetarmos um sistema –aseado em 
mú”tip”as representações externas, é pre—iso tomar de—isões quanto a —ada um desses fatores, 
pois essas de—isões terão impa—to pedagógi—o.

Há –asi—amente quatro tarefas —ognitivas envo”vidas na manipu”ação de representa-
ções externas por parte de um aprendiz [Ainsworth, 2006]: (1) e”e deve entender a forma da 
representação; (2) —ria intuitivamente a re”ação entre a representação e o domínio representa-
do; (3) es—o”he uma representação apropriada entre várias disponíveis; (4) —onstrói uma nova 
representação apropriada se for requisitada. Entender a forma de uma representação não é um 
tra–a”ho simp”es, pois envo”ve sa–er —omo a informação está —odii—ada e quais operadores 
pode-se ap”i—ar a essa representação para manipu”ar a informação que e”a —odii—a. Por exem-
p”o, em um grái—o —artesiano de uma função, a maneira de en—ontrar máximos e mínimos se 
—onstitui em operadores para esse tipo de representação [Guizzadri et alli, 2003].

A atenção aos operadores é fundamenta”, pois não é in—omum operadores para um tipo 
de representação serem usados in—ongruentemente em representações de outro tipo. Quando 
aprendizes são interpe”ados para se”e—ionar um grái—o de ve”o—idade versus tempo que repre-
senta um —i—”ista su–indo e depois des—endo um morro, e”es deveriam es—o”her um grái—o —om 
o formato de U, mas gera”mente e”es optam por um grái—o —om a —urvatura invertida (i.e., —om 
a aparên—ia do próprio morro). Nesses —asos, operadores so–re iguras estão sendo usados er-
roneamente para interpretar o —omportamento da —urva do grái—o. Assim, entender a forma de 
uma representação envo”ve aprender não só os seus operadores, mas tam–ém, em a”guns —asos, 
aprender a ignorar o uso de operadores inapropriados para interpretar essa representação.
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This paper describes concepts and software tools aimed at supporting Maths 
tutoring in Brazilian public schools. The context of Educational Technology applied here is ba
sed on Free Software, allowing diferent computer-based Learning Objects to be produced by 
general-purpose models. We describe details of the tools as well as the context of the CONDIGI
TAL consortia built up by the Department of Education to carry out joint initiatives with research 
and development institutions.

O objeto central deste projeto de pesquisa e desenvolvimento é de utilizar o 
estado-da-arte em termos de Tecnologia Educacional baseada em Software Livre e suas áreas 
associadas para desenvolver novos Objetos de Aprendizagem e dar manutenção para as ferra
mentas genéricas responsáveis pelo apoio computacional ao projeto nacional CONDIGITAL para 
escolas públicas brasileiras que atuam no nível fundamental médio. A iniciativa é conduzida sob 
a forma de convênios entre o MEC e membros de parceria

O presente tra–a”ho en—ontra-se inserido no projeto CONDIGITAL do grupo do estado do Paraná. 
Este grupo é inan—iado pe”o Fundo Na—iona” de Desenvo”vimento da Edu—ação (FNDE) por meio 
do Edita” 001/07 MEC/MCT. O projeto é uma ini—iativa da Se—retaria de Edu—ação a Distân—ia 
(SEED) do Ministério da Edu—ação (MEC) e do Ministério da Ciên—ia e Te—no”ogia (MCT).

Na Universidade Federa” do Paraná (UFPR), este projeto é rea”izado pe”o C3SL (Centro 
de Computação Cientíi—a e Software Livre) em par—eria —om o Instituto de Te—no”ogia para 
o Desenvo”vimento (LACTEC), o Centro de Ex—e”ên—ia em te—no”ogia Edu—a—iona” do Paraná 
(CETEPAR) e a Universidade Estadua” de Londrina (UEL). Um de seus o–jetivos prin—ipais é de 
—ontri–uir para a me”horia e a modernização dos pro—essos de ensino e aprendizagem da área 
de Matemáti—a na rede de es—o”as pú–”i—as (e mesmo privadas).

Neste projeto estão sendo desenvo”vidos quatro O–jetos de Aprendizagem (OA), —omo 
Software Livre para apoiar o ensino de matemáti—a do níve” médio. Os OA devem ser uti”izados 
para apoiar atividades ”a–oratoriais nos seguintes domínios: (a) funções de primeiro grau —om 
exemp”os so–re o —oei—iente de e”asti—idade de mo”as e —omposições de ro”danas móveis; (–) 
progressões geométri—as que o—orrem em e”ementos da geometria fra—ta”; (—) funções —í—”i—as 
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31um a”uno do ensino médio, para dentro do software, e”iminando a ne—essidade do aprendiz 
de aprender outras representações matemáti—as e permitindo que e”e se —on—entre somente 
nos pro–”emas sugeridos pe”os sistemas tutores. O te—”ado virtua” tem a —apa—idade de re-
so”ver equações independentes de variáveis e exi–ir de forma atraente essas equações para 
o aprendiz.

Durante o pro—esso de —onstrução ou —orreção de uma expressão o usuário poderá 
navegar entre os números, operadores e sím–o”os através das setas dire—ionais do te—”ado, ou 
ainda posi—ionar o —ursor de edição através de simp”es —”ique —om o –otão esquerdo do mouse 
na região desejáve”. Feito isso o aprendiz pode apagar aqui”o que ante—ede ou pro—ede a posi-
ção do —ursor uti”izando as te—”as backspace ou .

Figura	1:	Exemplo	de	uso	da	interface	gráica	do	Teclado	Virtual

A Figura 1 mostra o TV ao término da —onstrução da expressão o a”uno deve su–metê-”a 
através de um –otão de envio, ao fazer isso será feita uma aná”ise automatizada —om dete—ção 
de erro na entrada dada pe”o aprendiz, em —aso de inva”idade será forne—ido um feedback para 
o aprendiz a”ertando-o da inva”idez de sua entrada e pedido que seja feita a adequação. Os 
—asos de inva”idade são aque”es aonde, por exemp”o, um denominador é zero.

Uma interfa—e —om o aprendiz é pré-esta–e”e—ida pe”o CARRIE e está dividida em três 
partes prin—ipais. A primeira é destinada ao títu”o do OA, juntamente —om o títu”o da página 
atua”. Em seu —anto superior direito, tam–ém estão as opções para aumentar e diminuir o ta-
manho das ”etras. A segunda parte é destinada ao domínio espe—íi—o. A outra é reservada às 
opções da dinâmi—a de —ontro”e ofere—ida ao aprendiz. Exemp”os de tais —ontro”es são: paginar 
para frente ou para trás, –otão de a—esso ao g”ossário, –otão de a—esso ao guia de retroação e 
o –otão de a—esso ao –”o—o de anotações.

A manipu”ação de representações envo”ve aprender tam–ém a re”ação entre a repre-
sentação e o domínio representado, o que, para o aprendiz, pode ser mais difí—i” em virtude de 
e”e deter um —onhe—imento par—ia” ou in—omp”eto do domínio. Tam–ém aqui, a aprendizagem 
dos operadores a serem empregados é fundamenta”, só que —om um ajuste ainda mais ino. 
Mesmo já tendo per—e–ido quais operadores são apropriados para a representação, o aprendiz 
ainda pre—isa aprender a re”a—ionar operadores —om entidades parti—u”ares do domínio repre-
sentado. Em um grái—o distân—ia versus tempo, o aprendiz, tentando estimar a ve”o—idade, 
gera”mente examina a a”tura da —urva, quando deveria o”har para a sua in—”inação [Ainsworth, 
2006]. Am–os os operadores são apropriados para o grái—o, mas —aptam informações distintas 
do domínio representado.

Por im, aprendizes podem ser —o”o—ados na situação de —onstruir uma representação 
ao invés de interpretar uma [Feitosa et alli, 2007]. Essa é a tarefa de maior —omp”exidade, pois 
envo”ve as três tarefas anteriores de forma —oordenada. O aprendiz pre—isa se fami”iarizar —om 
representações, operadores, os domínios representados e em —omo re”a—ioná-”os para —onstruir 
uma representação adequada. Ainsworth —ita um estudo [Grossen e Carnine, 1990] que mostra 
que —rianças aprendem a reso”ver pro–”emas ”ógi—os de modo mais ei—iente se e”as desenha-
rem suas respostas dos pro–”emas do que se e”as se”e—ionarem um diagrama pré-desenhado, 
provave”mente devido ao suporte que o pro—esso de —onstrução da representação dá a essas 
—rianças.

3. arQuItetura geraL

Para —onso”idar os fundamentos da aprendizagem adotados até então no presente projeto de 
pesquisa e desenvo”vimento, diversas ferramentas de software edu—a—iona” estão sendo imp”e-
mentadas e va”idadas no am–ientes es—o”ar. A a–ordagem arquitetura” de todas e”as é –aseada 
na existên—ia de um nú—”eo —omum de software, o qua” é um ar—a–ouço —hamado aqui de Con-
tro”ador de A—esso Relexivo e Retroativo Indexado por Erros (CARRIE).

Já foram —omp”etamente imp”ementados dois OA que fazem uso do ar—a–ouço CARRIE, 
sendo o primeiro para o domínio de Progressões Geométri—as em Fra—tais e o segundo para o 
domínio de Funções de Primeiro Grau. Atua”mente, diversos esforços têm sido rea”izados para a 
imp”ementação de mais um OA que destina-se ao domínio da Matemáti—a Finan—eira que tam-
–ém faz uso do CARRIE. Um tota” de quatro softwares edu—a—ionais fará parte da fase ini—ia” de 
—onstrução e ap”i—ação de apoio —omputa—iona” a atividades ”a–oratoriais do ensino es—o”ar de 
—on—eitos matemáti—os do níve” médio.

4. PrInCIPaIS móduLoS doS oBjetoS de aPrendIzagem

Dentre muitas dezenas, devido ao seu —aráter genéri—o, os dois prin—ipais módu”os dos OA 
desenvo”vidos e ap”i—ados na presente pesquisa são: (a) Te—”ado Virtua”; (–) Interfa—e —om o 
aprendiz. Os —ódigos-fonte de todos os softwares podem ser en—ontrados em todos os su–dire-
tórios condigital do seguinte endereço: http://git.c3sl.ufpr.br/gitweb.

4.1. teclado virtual

A —riação de forma atrativa e intuitiva de representação externa para expressões ma-
temáti—as teve —omo –ase auxi”iar o aprendiz. Trazendo aqui”o que é práti—o e usua”, para 
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31um a”uno do ensino médio, para dentro do software, e”iminando a ne—essidade do aprendiz 
de aprender outras representações matemáti—as e permitindo que e”e se —on—entre somente 
nos pro–”emas sugeridos pe”os sistemas tutores. O te—”ado virtua” tem a —apa—idade de re-
so”ver equações independentes de variáveis e exi–ir de forma atraente essas equações para 
o aprendiz.

Durante o pro—esso de —onstrução ou —orreção de uma expressão o usuário poderá 
navegar entre os números, operadores e sím–o”os através das setas dire—ionais do te—”ado, ou 
ainda posi—ionar o —ursor de edição através de simp”es —”ique —om o –otão esquerdo do mouse 
na região desejáve”. Feito isso o aprendiz pode apagar aqui”o que ante—ede ou pro—ede a posi-
ção do —ursor uti”izando as te—”as backspace ou delete.

Figura	1:	Exemplo	de	uso	da	interface	gráica	do	Teclado	Virtual

A Figura 1 mostra o TV ao término da —onstrução da expressão o a”uno deve su–metê-”a 
através de um –otão de envio, ao fazer isso será feita uma aná”ise automatizada —om dete—ção 
de erro na entrada dada pe”o aprendiz, em —aso de inva”idade será forne—ido um feedback para 
o aprendiz a”ertando-o da inva”idez de sua entrada e pedido que seja feita a adequação. Os 
—asos de inva”idade são aque”es aonde, por exemp”o, um denominador é zero.

4.4. Interface do aprendiz

Uma interfa—e —om o aprendiz é pré-esta–e”e—ida pe”o CARRIE e está dividida em três 
partes prin—ipais. A primeira é destinada ao títu”o do OA, juntamente —om o títu”o da página 
atua”. Em seu —anto superior direito, tam–ém estão as opções para aumentar e diminuir o ta-
manho das ”etras. A segunda parte é destinada ao domínio espe—íi—o. A outra é reservada às 
opções da dinâmi—a de —ontro”e ofere—ida ao aprendiz. Exemp”os de tais —ontro”es são: paginar 
para frente ou para trás, –otão de a—esso ao g”ossário, –otão de a—esso ao guia de retroação e 
o –otão de a—esso ao –”o—o de anotações.

A manipu”ação de representações envo”ve aprender tam–ém a re”ação entre a repre-
sentação e o domínio representado, o que, para o aprendiz, pode ser mais difí—i” em virtude de 
e”e deter um —onhe—imento par—ia” ou in—omp”eto do domínio. Tam–ém aqui, a aprendizagem 
dos operadores a serem empregados é fundamenta”, só que —om um ajuste ainda mais ino. 
Mesmo já tendo per—e–ido quais operadores são apropriados para a representação, o aprendiz 
ainda pre—isa aprender a re”a—ionar operadores —om entidades parti—u”ares do domínio repre-
sentado. Em um grái—o distân—ia  tempo, o aprendiz, tentando estimar a ve”o—idade, 
gera”mente examina a a”tura da —urva, quando deveria o”har para a sua in—”inação [Ainsworth, 
2006]. Am–os os operadores são apropriados para o grái—o, mas —aptam informações distintas 
do domínio representado.

Por im, aprendizes podem ser —o”o—ados na situação de —onstruir uma representação 
ao invés de interpretar uma [Feitosa , 2007]. Essa é a tarefa de maior —omp”exidade, pois 
envo”ve as três tarefas anteriores de forma —oordenada. O aprendiz pre—isa se fami”iarizar —om 
representações, operadores, os domínios representados e em —omo re”a—ioná-”os para —onstruir 
uma representação adequada. Ainsworth —ita um estudo [Grossen e Carnine, 1990] que mostra 
que —rianças aprendem a reso”ver pro–”emas ”ógi—os de modo mais ei—iente se e”as desenha-
rem suas respostas dos pro–”emas do que se e”as se”e—ionarem um diagrama pré-desenhado, 
provave”mente devido ao suporte que o pro—esso de —onstrução da representação dá a essas 
—rianças.

Para —onso”idar os fundamentos da aprendizagem adotados até então no presente projeto de 
pesquisa e desenvo”vimento, diversas ferramentas de software edu—a—iona” estão sendo imp”e-
mentadas e va”idadas no am–ientes es—o”ar. A a–ordagem arquitetura” de todas e”as é –aseada 
na existên—ia de um nú—”eo —omum de software, o qua” é um ar—a–ouço —hamado aqui de Con-
tro”ador de A—esso Relexivo e Retroativo Indexado por Erros (CARRIE).

Já foram —omp”etamente imp”ementados dois OA que fazem uso do ar—a–ouço CARRIE, 
sendo o primeiro para o domínio de Progressões Geométri—as em Fra—tais e o segundo para o 
domínio de Funções de Primeiro Grau. Atua”mente, diversos esforços têm sido rea”izados para a 
imp”ementação de mais um OA que destina-se ao domínio da Matemáti—a Finan—eira que tam-
–ém faz uso do CARRIE. Um tota” de quatro softwares edu—a—ionais fará parte da fase ini—ia” de 
—onstrução e ap”i—ação de apoio —omputa—iona” a atividades ”a–oratoriais do ensino es—o”ar de 
—on—eitos matemáti—os do níve” médio.

Dentre muitas dezenas, devido ao seu —aráter genéri—o, os dois prin—ipais módu”os dos OA 
desenvo”vidos e ap”i—ados na presente pesquisa são: (a) Te—”ado Virtua”; (–) Interfa—e —om o 
aprendiz. Os —ódigos-fonte de todos os softwares podem ser en—ontrados em todos os su–dire-
tórios  do seguinte endereço: .

A —riação de forma atrativa e intuitiva de representação externa para expressões ma-
temáti—as teve —omo –ase auxi”iar o aprendiz. Trazendo aqui”o que é práti—o e usua”, para 
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figura 2: exemplo de células de entrada de expressões

A Figura 2 mostra aspe—tos grái—os da interfa—e em —erto instante da interação —om 
o OA so–re força e des”o—amento de mo”as. No quadro estão ressa”tados —omo as —onstantes 
e”ásti—as das mo”as inluen—iam os grái—os das funções de primeiro grau de —ada uma de”as.

5. ConCLuSão e traBaLhoS futuroS

O texto apresentou novos —on—eitos e ferramentas de software para apoiar o ensino e a aprendi-
zagem de —onteúdos da dis—ip”ina de Matemáti—a do níve” médio es—o”ar. Três ”inhas de pesqui-
sa foram tomadas —omo fundamentais para a —riação dos mode”os de so”ução: (a) arquiteturas 
genéri—as de O–jetos de Aprendizagem; (–) Software Livre; (—) o uso de mú”tip”as representa-
ções externas para permitir a visua”ização —ontextua” de dados so–re a so”ução de pro–”emas. 
Vários domínios da Matemáti—a foram uti”izados —omo —ampo de ap”i—ação dos —on—eitos, por 
meio dos quais um ar—a–ouço de software mostrou seu amp”o poten—ia” de ap”i—ação.

A partir deste ponto, novos estudos serão —onduzidos para va”idar o mode”o, integrando 
os OA imp”ementados em am–ientes reais de atuação —o”a–orativa dos ”a–oratórios das es—o”as. 
A amp”iação da –ase de —asos de pro–”emas da Matemáti—a deverá a–rir novas possi–i”idades 
de so”ução de pro–”emas para aprendizes que uti”izam simu”taneamente os OA do ar—a–ouço 
deste tra–a”ho. Isso, em prin—ípio, tende a promover me”horias no desempenho dos usuários, 
prin—ipa”mente nos —asos em que há interesse por aspe—tos relexivos. Por exemp”o, em Fra—-
tais, o —on—eito de recursividade deverá evo”uir para monitoramento passo-a-passo para que 
um aprendiz possa não apenas retro—eder a uma situação onde um erro o—orreu, mas tam–ém 
o–ter exp”i—ações —ontextua”izadas [Murray, 1999] so–re tais erros. Porém, para que isso seja 
atingido em sua p”enitude, será ne—essário expandir tam–ém a ”inguagem de representação 
dos —onteúdos —om novos e mais avançados papéis —omp”ementares.
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