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RESUMO: 

Estudo acerca dos repositórios de objetos de aprendizagem e suas contribuições para as 
atuais práticas pedagógicas. Trata de uma pesquisa exploratória e descritiva, de 
abordagem qualitativa, que utiliza da pesquisa bibliográfica como instrumento de 
fundamentação. Visa investigar como podem ser estruturados os repositórios de objetos 
de aprendizagem, compreender de que forma eles podem ser utilizados como recurso 
auxiliar no processo de aprendizagem e explicitar suas principais contribuições para 
esse novo cenário educacional. Conceitua e caracteriza os objetos de aprendizagem. 
Descreve os repositórios digitais e como são constituídos. Discute os repositórios de 
objetos de aprendizagem, evidenciando suas contribuições e como podem ser 
empregados no sentido de potencializar o processo de aprendizagem diante do novo 
contexto educacional. Destaca os principais repositórios de objetos de aprendizagem 
existentes e como as bibliotecas podem atuar no sentido de mostrar os benefícios e as 
potencialidades advindas de seu emprego. Finaliza acentuando que os repositórios de 
objetos de aprendizagem mostram-se como um recurso que contribui de forma 
significativa no processo de aprendizagem, pois, oferece informações e conhecimento 
científico atualizado e materiais que podem auxiliar os professores no desenvolvimento 
de suas práticas pedagógicas. 
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INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento e os avanços tecnológicos foram responsáveis pela 

ruptura de inúmeros paradigmas e trouxe consigo inúmeras contribuições para os mais 

diferentes campos do saber, sobretudo para o campo informacional e educacional, pelo 

fato de suas ferramentas proporcionarem tanto o acesso quanto o uso de materiais 

instrucionais de natureza digital. 

Ressalta-se que as novas tecnologias são capazes de ultrapassar e expandir 

conhecimentos humanos, além de romper com limites físicos, conseguindo 

transformarem-se em extensões do pensamento e dos sentidos, potencializando as 

principais ações humanas. Nessa assertiva, evidencia-se que nesse novo momento 

educacional, o computador junto as diferentes tecnologias, expressa-se como aliado no 

processo de construção de saber dos alunos, tornando esse processo ainda mais 

prazeroso. Tanto o professor, quantos os demais profissionais envolvidos nesse 

contexto, têm o dever de inserir os alunos sociedade, que com o passar dos anos, tem se 

tornado puramente tecnológica e conectada.  

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) contemplam uma série 

de recursos, dentre eles os Objetos de Aprendizagem (OA), que podem ser incialmente 

compreendidos como instrumentos digitais, utilizados de diferentes formas, bem como a 

possibilidade de usos contínuos. Podem apresentar-se sob diferentes tipologias, tais 

como imagens, ilustrações, vídeos, músicas, dentre outros, com o intuito de atuar como 

um recurso auxiliar no processo de aprendizagem (ANTONIO JÚNIOR; BARROS, 

2005). 

Nessa perspectiva, evidencia-se que os objetos de aprendizagem consistem 

em recursos contributivas para a aprendizagem e formação, podem ser utilizados no 

ensino de conteúdos e revisão de conceitos distintos. É pertinente acentuar que os 

objetos de aprendizagem apresentam dentre outras características, maior flexibilidade e 

capacidade de reutilização, características estas que são fundamentais para sua própria 

atualização (AGUIAR; FLORES, 2014).  

Nessa direção, visa-se investigar como podem ser estruturados os 

repositórios de objetos digitais, compreender de que forma os mesmos podem ser 
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utilizados como recurso auxiliar no processo de aprendizagem e explicitar as principais 

contribuições destes para esse novo cenário educacional.  

Pontua-se que se trata de uma pesquisa exploratória e descritiva, pois, 

busca-se não apenas evidenciar as potencialidades dos repositórios dos objetos de 

aprendizagem, mas de descrever de que forma estes podem ser desenvolvidos e serem 

utilizados como recurso no processo de aprendizagem. Quanto à sua abordagem, 

adotou-se a qualitativa, que utiliza da pesquisa bibliográfica como instrumento de 

fundamentação, a partir de produções que tratam de objetos de aprendizagem e de 

repositórios digitais (PRODANOV; FREITAS, 2013; TRIGUEIRO et al, 2014). 

O presente estudo está organizado em três seções principais. Na primeira 

seção, abordam-se os aspectos conceitos acerca dos objetos de aprendizagem, e como se 

caracteriza. Na seção seguinte, disserta-se sobre os repositórios digitais, bem como as 

bases de dados e como se constituem. Dar-se continuidade discutindo as contribuições 

dos repositórios de objetos de aprendizagem (ROA) para o processo de aprendizagem, 

sobretudo evidenciado os aspectos contributivos para a prática educacional face à nova 

realidade tecnológica que permeia a educação.  

 

OBJETOS DE APRENDIZAGEM (OA)  

 

Os novos recursos tecnológicos trouxeram consigo a ressignificação de 

inúmeros conceitos e o campo da educação não ficou de fora, pois, os próprios recursos 

de aprendizagem se transformaram, permitindo ao contexto educacional ter a sua mão a 

possibilidade de utilização de recursos didáticos digitais. Os professores, embora não 

disponham ainda de conhecimentos avançados em informática, tem buscado preparar 

suas atividades pedagógicas empregando algum tipo de recurso tecnológico, seja com a 

exibição de um vídeo, com a utilização de slides em PowerPoint, pesquisas dirigidas na 

internet, os professores têm a plena liberado para empregar tais recursos (ROCHA et al, 

2011).  

Diante dos recursos surgidos com as novas tecnologias, destacam-se os 

objetos de aprendizagem, que conforme acentua Barbosa (2014), tem sido objeto de 

diferentes estudos há mais de duas décadas, cujo início se deu em 1969, com o discípulo 

de Jean Piaget, Gerard Vergnaud (WILEY, 2010; CARVALHO JÚNIOR; AGUIAR 

JÚNIOR, 2008). Segundo Barbosa (2014, p. 32), Vergnaud conceituava os OA como 
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“[...] pequenos modulares, componentes instrucionais reusáveis e de unidades 

curriculares, as quais poderiam ser estruturadas em pequenas e combináveis partes.” 

Oliveira (2013) acentua que diante da expansão da Educação a Distância, na 

década de 1990, cresceu a preocupação acerca da forma como os softwares educativos, 

em especial os Sistemas de Gerenciamento do Ensino a Distância desenvolviam os 

conteúdos. Nessa direção, Barbosa (2014) evidencia que fora somente em 1992 que as 

primeiras concepções acerca dos objetos de aprendizagem se tornaram mais populares, 

principalmente “[...] quando Wayne Hodgins utilizou uma explícita comparação deles 

com o brinquedo LEGO5 das crianças.” (BARBOSA, 2014, p. 32).  

Oliveira (2013) ressalta que a, 

 
[...] acelerada demanda dos cursos em e-learning, a necessidade de garantir 
qualidade nos serviços e métodos educacionais, de utilizar conteúdos 
didáticos reutilizáveis mais sofisticados, estruturados e organizados, geraram 
a necessidade de uma metodologia para o processo de criação e 
gerenciamento de conteúdos (framework), que diminuísse esses esforços e 
propiciasse maior controle sobre o seu ciclo de vida. 
 

Diante da necessidade do desenvolvimento de recursos que fossem duráveis 

e de baixo custo, Carneiro e Silveira (2014) pontuam que Hodgins, com a ideia de 

associar os objetos de aprendizagem aos blocos de LEGO, expressou as possibilidades 

de reutilização dos OA, levando em consideração as características de quem os 

utilizava. Tal pensamento também é reforçado por Oliveira (2013, p. 42) ao pontuar que 

“O objetivo primordial era construir os OA's de forma que pudessem ser reusados [...].” 

Tal concepção acerca dos objetos de aprendizagem é destacado por Balbino 

(2007) pois mediante a capacidade de reuso dos OA um curso em e-learning que 

outrora dispunha de uma estrutura fechada, passava a dispor de “[...] objetos de 

aprendizagem como materiais de ensino completos e independentes, criados para a 

necessidade de algum curso ou independentemente destes e que posteriormente seriam 

reaproveitados em outras situações [...].” (BALBINO, 2007, p. 1).  

Diante disso, destaca-se que, buscar uma conceituação consensual para 

objetos de aprendizagem, não se mostra como uma tarefa fácil, conforme fora 

evidenciado, que se trata de múltiplos olhares e sua definição pode ser compreendida 

como o diálogo entre diferentes autores. 

                                                           
5 O sistema LEGO são brinquedos em formato de blocos, que mediante combinações são capazes de 
compor formas variadas. Foi desenvolvido pelo dinamarquês Ole Kirk Kristiansen em meados de 1934, 
tornando-se posteriormente popular mundialmente (VON ATZINGEN, 2001).  
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De acordo com Oliveira (2013) o termo objeto de aprendizagem se 

popularizando em 1992. O mesmo foi adicionado à base de terminologias da Learning 

Technology Standards Committee (LTSC) do Institute of Electrical and Eletronics 

Enginerrs (IEEE). Todavia, tal fato não se expressa como suficiente, quando se visa um 

conceito universal de objeto de aprendizagem.  

Nessa assertiva, destaca-se o conceito postulado por Wiley (2000, p. 3) no 

qual os objetos de aprendizagem podem ser concebidos como todo e “[...] qualquer 

recurso digital que possa ser reutilizado para o suporte ao ensino [...]”. De acordo com a 

IEEE (2002, p. 6), os objetos de aprendizagem podem ser definidos como “[...] qualquer 

entidade, digital ou não digital, que pode ser usada, reutilizada ou referenciada durante a 

aprendizagem apoiada por tecnologia [...].”  

Traz-se, ainda, a concepção de Kenski (2012) definindo objetos de 

aprendizagem como porções de conteúdo utilizados em ambiente digital, dotados de 

sons, imagens, ilustrações, texto, gravações, voltados para o ensino de um mesmo 

conteúdo em diferentes contextos. Nessa perspectiva, Aguiar e Flôres (2014) pontuam 

que os objetos de aprendizagem podem ser entendidos como qualquer recurso, que visa 

reforçar o processo de aprendizagem e podem ser reusados de modo a dar apoio à 

aprendizagem, em outras palavras, diz respeito “[...] a materiais educacionais projetados 

e construídos em pequenos conjuntos visando a potencializar o processo de 

aprendizagem onde o recurso pode ser utilizado.” (AGUIAR; FLÔRES, 2014, p. 14).  

Destaca-se o pensamento de Koohang e Harman (2007) que conseguem 

definir os objetos de aprendizagem de modo ainda mais amplo, pois, para os autores 

eles são considerados como entidade exclusivamente ou não digitais, que podem ser 

reutilizados e customizados, no sentido de alcançarem-se os objetivos instrucionais 

específicos. Castro Filho (2012, p. 2) faz uma síntese e consegue apontar aspectos em 

comum nas definições de objetos de aprendizagem, afirmando que, 

 
Embora não haja ainda um consenso sobre sua definição, vários autores 
concordam que objetos de aprendizagem devam: (1) ser digitais, isto é, 
possam ser acessados através do computador, preferencialmente pela 
Internet; (2) ser pequenos, ou seja, possam ser aprendidos e utilizados no 
tempo de uma ou duas aulas e (3) focalizar em um objetivo de aprendizagem 
único, isto é, cada objeto deve ajudar os aprendizes a alcançar o objetivo 
especificado. 
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De acordo com Wiley (2000) é possível classificarem-se os objetos de 

aprendizado. Sendo assim, os objetos de aprendizado reusáveis podem ser classificados 

em: 

a) Fundamental: considerado um recurso individual, este é projeto voltado 

para os mais distintos contextos educacionais possíveis; 

b) Combinado-fechado: diz respeito a um grupo pequeno de objetos de 

aprendizagem combinados, com um destino específico, responsáveis por 

fornecerem instruções ou prática; 

c) Combinado-aberto: consiste em um número maior de recursos digitais 

combinados, envolvendo aspectos instrucionais e práticos, “[...] 

fornecendo e relacionando combinações de objetos do tipo fundamental 

em ordem para criar a sequência lógica e instrutiva completa.” 

(AGUIAR; FLÔRES, 2014, p. 21); 

d) Gerador de apresentação – trata do recurso cuja lógica e estrutura é capaz 

de combinar ou gerar e combinar OA de baixo nível (fundamental e 

combinado-fechado), utilizado no sentido de instruir na prática 

educativa;  

e) Gerador de instrução: tem como principal característica, a capacidade de 

combinar OA (fundamental e combinado-fechado), bem como de avaliar 

as interações do aluno com o material didático. Tem como finalidade dar 

suporte as estratégias pertinentes ao sumário instrutivo.  

Os objetos de aprendizagem são recursos pontuais, que contribuem na 

inovação das práticas educacionais, graças a sua flexibilidade de custos e por se 

tratarem de recursos de fácil atualização, customização e interoperabilidade 

(MARTINS, 2010).  

 

REPOSITÓRIOS DIGITAIS E BASES DE DADOS  

 

Os repositórios digitais podem ser definidos como coleções de informação 

digital, não obstante, eles podem ser construídos de maneiras diversas, assim como 

podem possuir objetivos diferenciados. Na perspectiva de Barreto (2010, p. 1), os 

repositórios digitais “[...] podem ser colaborativos e com um controle suave dos 
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conteúdos e da autoridade dos documentos, tal como as dirigidas para o público em 

geral [...]”. 

Afirma, ainda, o referido autor que há a possibilidade de possuírem um 

grande controle e serem direcionados para públicos específicos. A concepção de um 

repositório, requer um alto de nível de colaboração entre profissionais capacitados da 

área, como professores, bibliotecários, alunos, professores e diversos outros agentes 

sociais. 

 
[...] um repositório digital é aquele onde conteúdos digitais, recursos, estão 
armazenados e podem ser pesquisados e recuperados para uso posterior. Um 
repositório suporta mecanismos de importação, exportação, identificação, 
armazenamento e recuperação de recursos digitais. No entanto, mesmo esta 
definição é geral e pode ser aplicada a diferentes sistemas de informação. 
(MARTINS; RODRIGUES; NUNES, 2013, p. 2). 
 

Os repositórios digitais surgiram dentro do paradigma das universidades e 

vincularam-se com a inserção do “Open Acess” para a literatura científica. No entanto, 

os repositórios institucionais são usados para disseminar, arquivar, e preservar outros 

tipos de originais e de documentos, como artigos de pesquisa, por exemplo. 

(BARRETO, 2010). 

Já as bases de dados podem ser caracterizadas como coleções de 

informações que se relacionam no objetivo de estabelecer um sentido. As bases de 

dados são essenciais nas empresas e há algumas décadas se mantém como o primordial 

item dos sistemas de informação. 

Para Unipê (2017, p. 1) uma base de dados consiste também em “[...] um 

local que reúne centenas de materiais científicos nacionais e internacionais como: livros, 

revistas, e-books, periódicos, artigos, vídeos, áudios, resumos e muito mais.” Uma base 

de dados tem como foco central auxiliar a pesquisa do aluno por materiais 

complementares de estudo e pesquisa. 

As bases de dados ajudam a encontrar centenas de materiais científicos sem 

a necessidade da navegação desnecessária por diversos sites. E o essencial dessa 

disseminação, é que todas as publicações disponíveis em bases de dados estão 

asseguradas por originalidade e qualidade, diante dos criteriosos processos de seleção 

(BARRETO, 2010). 
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A fim de diferenciar o repositório digital da base de dados, quatro 

características podem identificá-lo claramente (MARTINS; RODRIGUES; NUNES, 

2013): 

a) Os conteúdos são depositados num repositório pelo autor, 

proprietário ou por terceiro; 

b) A arquitetura do repositório gera tanto conteúdo como metadados; 

c) O repositório oferece um conjunto de serviços básicos mínimos, por 

exemplo: colocar, encontrar, pesquisar, controle de acesso. 

O repositório digital deve ser o ambiente autêntico para a preservação em 

longo prazo, com ferramentas para a implementação das estratégias de preservação e 

inserção diversos padrões. Neste ambiente todas as ações realizadas sobre os 

documentos digitais, tais como migrações, devem ser registradas, criando-se um 

histórico de cada objeto digital armazenado, acrescentando confiabilidade aos 

conteúdos.  

Os repositórios digitais possibilitam a manutenção de diversos formatos de 

arquivo constantemente atualizados, possibilitando que as estratégias de migração sejam 

muito eficazes. Os repositórios facilitam a inserção de novos dados, definida no próprio 

repositório, os dados inseridos serão preservados ao longo do tempo juntamente com os 

documentos digitais. Para realizar a migração ou o refrescamento no âmbito do 

repositório digital, procede-se a inserção dos metadados. O repositório será o centro das 

atividades de preservação digital, devendo estar em conformidade com as políticas ora 

definidas. 

Há uma movimentação crescente em torno dos repositórios em contextos de 

ensino e de aprendizagem e um número cada vez maior de recursos de aprendizagem ou 

de ROA estão sendo desenvolvidos e disponibilizado. Uma das razões para o aumento 

do número dos repositórios é a disponibilidade crescente de plataformas para a guarda e 

desenvolvimento de repositórios. 

Quando se trata da divulgação científica, o Brasil possui cerca de 2.032 

periódicos científicos, sendo 1.137 impressos e 895 online (AMARO; SHINTAKU, 

2012). Diante disso, acentua-se a importância dos repositórios institucionais como meio 

para que os pesquisadores brasileiros possam socializar suas produções.  
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No Brasil o líder no segmento é o DSPACE6, por ser o software mais 

utilizado na construção de repositórios institucionais no país. Para a implantação de 

repositórios é necessário um software que comporte a estrutura e o DSPACE tem essa 

característica. Criado a partir da filosofia da Open Archives Initiative (OAI) e segundo o 

próprio site, conceitualmente é “[...] um sistema de repositório digital inovador que 

captura, armazena, indexa, preserva e redistribui materiais de pesquisa em formato 

digital produzido por comunidades acadêmicas dentro do contexto de organizações de 

pesquisa e de universidades [...]” (AMARO; SHINTAKO, 2012, p. 3).  

Os repositórios digitais se tornaram importantes ferramentas voltadas para a 

comunicação científica. A partir do emprego de tecnologias e metodologias de 

organização documental, os repositórios permitem a disponibilização e acesso aberto de 

documentos, a preservação de conteúdos digitais em formatos distintos, conferindo 

menores custos ao processo de guarda e divulgação de materiais a longo prazo.  

 

OS REPOSITÓRIOS DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM COMO RECURSO 

PARA O CONTEXTO EDUCACIONAL: contribuições signific ativas 

 

Diante do interesse crescente em torno dos repositórios como recurso no 

processo de aprendizagem, Martins, Rodrigues e Nunes (2013, p. 2) acentuam que “[...] 

um grande número de recursos de aprendizagem ou de repositórios de objetos de 

aprendizagem está a ser desenvolvido e disponibilizado [...]”. Um dos motivos para o 

crescimento do número dos repositórios é a abertura de plataformas para inserir, alojar e 

desenvolver repositórios. 

Cabe lembrar que, além das plataformas comerciais para repositórios gerais 

(como Digital Commons), existem também as plataformas especializadas comerciais 

para repositórios de objetos de aprendizagem.  

Segundo Braga e Menezes (2013), a exploração de ROA torna-se essencial, 

no sentido de observarem-se as características de cada um deles, as facilidades e/ou 

dificuldades na localização e uso dos objetos, dentre outros elementos.  

Desse modo,  
                                                           
6 O DSpace é um software de código fonte aberto, desenvolvido visando permitir a criação de repositórios 
digitais, capazes de armazenar, gerenciar, preservar e conferir maior visibilidade à produção científica das 
instituições federais. O DSpace por se tratar de um software livre, pode ser facilmente adotado pelas 
instituições, que se tornam responsáveis pelas atividades de arquivamento e publicação de suas produções 
institucionais (IBICT, 2017a).  
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[...] os repositórios possuem sistema de busca, onde são solicitados dados 
como nível de ensino, área ou disciplina, tipo de recurso (texto, vídeo, 
software etc.) e palavra-chave. [...] Uma grande parte dos repositórios 
permite o acesso gratuito, mas há os que cobram uma taxa para permitir o 
acesso e a utilização dos OAs. Ao explorá-los, você observará diferenças em 
relação às facilidades de uso, acesso e localização dos OAs, bem como na 
clareza da descrição dos metadados e qualidade dos Objetos. (BRAGA; 
MENEZES, 2013, p. 5). 
 

Os repositórios de objetos de aprendizagem em sua maioria encontram-se 

disponíveis na Internet. Todavia, Coelho, Ishitani e Nelson (2012) acentuam que um 

dos principais obstáculos na recuperação dos objetos de aprendizagem são os 

mecanismos de busca ineficientes. Se o processo de indexação não for feito de modo 

completo e detalhado, dificilmente esses objetos serão recuperados e utilizados. Sendo 

assim, “[...] os Repositórios de Objetos de Aprendizagem (ROA) se tornaram uma 

estratégia para organização dos OA.” (ROCHA et al, 2011, p. 305). 

Em continuidade, após mapeamento na Internet, apresenta-se alguns 

repositórios de objetos de aprendizagem existentes e que são de acesso aberto e podem 

ser utilizados, tanto por bibliotecários, quanto por professores em suas práticas, pois, 

oferecem recursos distintos que podem trabalhar diferentes tipos de conteúdo com os 

alunos, conforme evidenciado no quadro 1:  

 

REPOSITÓRIO PÁGINA INICIAL 

Wisc-Online 
<https://www.wisc-online.com> 

 

Teia da Vida 
<http://webeduc.mec.gov.br/portaldopr
ofessor/biologia/teiadavida/conteudo/i

ndex.html> 
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Banco Internacional de Objetos de 
Aprendizagem 

<http://objetoseducacionais2.mec.gov.
br> 

 

Casa das Ciências 
<www.casadasciencias.org/> 

 

RIVED – Rede Interativa Virtual de 
Educ 

<http://rived.mec.gov.br> 

 

Fábrica virtual 
<http://rived.mec.gov.br/fabrica> 

 
Quadro 1– Repositórios de Objetos de Aprendizagem 

 

Diante disso, pontua-se ROA apresentam-se como importantes recursos, não 

apenas no sentido de difundir a produção científica, mas como mecanismo que 

possibilita aos professores o acesso a conteúdo e objetos de aprendizagem 

desenvolvidos com o intuito de contribuir com as práticas educativas, empregar o uso 

de tecnologias no contexto escolar e enfatizar a reusabilidade deles, tendo em vista que 

“Os ROA ao disponibilizarem os OA na Web, facilitam o acesso dos usuários e 

ampliam a possibilidade de reusá-los.” (ROCHA et al, 2011, p. 305). 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) possibilitam para as 

bibliotecas, para os professores e alunos, novas e ricas possibilidades, onde é possível 

empregar diferentes recursos, alternativas pedagógicas que auxiliem o processo de 
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aprendizagem, permitindo um maior diálogo e compartilhamento entre profissionais, 

um dando suporte ao outro (SOUZA; ALBUQUERQUE; SILVA, 2016). 

Levy (1999) ressalta que o uso de novas ferramentas, tais como os 

repositórios de objetos de aprendizagem, representam aos alunos novas formas para o 

desenvolvimento de habilidades em seu processo formativo e estimular a interatividade 

e a criação de conhecimentos coletivos, pois, a relação de diálogo que a própria 

biblioteca estabelece com os professores, expressa-se como um importante ganho para 

os alunos.  

Brito e Valls (2017) afirmam que as bibliotecas e os bibliotecários podem 

dar suporte não apenas para a criação de ROA, por se tratarem de tecnologias capazes 

de armazenar e organizar objetos de aprendizagem de modo sistemático. Souza (2014) 

evidencia que é importante que os professores conheçam os ROA e os objetos de 

aprendizagem, no sentido de empregá-los em suas atividades pedagógicas.  

É fundamental que as bibliotecas busquem participar na elaboração de 

diretrizes e políticas para repositórios de objetos de aprendizagem, pensar a definição de 

metadados que permitam a plena recuperação e a interoperabilidade de sistemas, 

incidindo na plena recuperação dos objetos. Os bibliotecários devem definir também o 

método de indexação mais eficiente, elaborar estratégias que auxiliem o professor no 

uso desses repositórios, integrá-los aos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) e 

prestar o auxílio necessário aos usuários, sendo tarefa das bibliotecas oferecerem esse 

suporte (SOUZA, 2014). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta aqui apresentada pautou-se em compreender o que são 

repositórios de objeto de aprendizagem e elucidar de que forma os mesmos podem ser 

utilizados como recurso auxiliar no processo de aprendizagem, explicitando as 

principais contribuições destes para este novo cenário educacional. 

Os objetos de aprendizagem são recursos digitais que podem ser utilizados e 

reutilizados no suporte ao aprendizado. Não diferente, os repositórios de objeto de 

aprendizagem, podem ser entendidos como um endereço na web que possui recursos 

digitais significativos e úteis para a aprendizagem formal ou não-formal dos indivíduos, 
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com mídias como textos, imagens estáticas ou animadas, arquivos de som e objetos de 

aprendizagem.  

Notou-se que alguns repositórios são integralmente institucionais, para dar 

subsídio a seus cursos à distância ou presenciais. Na mesma linha, alguns repositórios 

são multi-institucionais, localizando uma determinada área de conhecimento ou material 

de valor educativo numa determinada mídia. Nos dias atuais, a web vem oferecendo 

diversos repositórios específicos para armazenamento de objetos de aprendizagem, no 

entanto, problemas relacionados à direitos autorais são corriqueiros, o que tem obrigado 

algumas instituições a criarem repositórios próprios com regras de comercialização bem 

claras. 

No que diz respeito à educação, é necessário ressaltar que os repositórios 

estão inseridos no contexto do processo de ensino aprendizagem, totalmente disponíveis 

ao uso educacional. Cabe à biblioteca promover o uso dos objetos de aprendizagem de 

forma significativa, potencializando a parceria entre o bibliotecário, o professor e o 

aluno. 

Nesta corrente de pensamentos, faz-se necessário destacar a filosofia destes 

repositórios, que está no reuso dos objetos de aprendizagem desenvolvidos por 

professores e alunos. O que se explicita de fato, é que o foco do uso do repositório deve 

ser abordado como um recurso pedagógico, sendo papel da biblioteca e do bibliotecário 

pensar formas de potencializar o uso de tais, inserindo-os nos planos pedagógicos, como 

recurso para professores e alunos. 
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