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Resumo: 
O uso de tecnologias educacionais está cada vez mais presente no ambiente escolar. 
Utilizar objetos de aprendizagem em sala de aula possibilita novas descobertas e novos 
saberes. Cada vez mais editoras, universidades e instituições produzem materiais 
digitais para serem usados em sala de aula. Este artigo apresenta uma pesquisa 
qualitativa e quantitativa realizada por meio de questionários a respeito do perfil dos 
produtores de materiais digitais e análise dos dados. Procuramos investigar suas 
qualificações, formação acadêmica, experiência profissional, tempo de trabalho na 
área, tipos de objetos de aprendizagem produzidos e teorias pedagógicas utilizadas na 
criação de materiais digitais. Com base na pesquisa pudemos conhecer melhor o perfil 
dos produtores de objetos de aprendizagem. Em geral, são pessoas qualificadas em 
diversas áreas do conhecimento e com algum tempo de experiência em editoras de 
livros didático. Esta pesquisa busca contribuir para que cursos de especialização 
voltados para área de Educação e Tecnologias possam ser mais bem divulgados em 
empresas e instituições que produzem objetos de aprendizagem.  
 
Palavras-chave: objetos de aprendizagem, produção de materiais digitais, novas 
tecnologias, ensino-aprendizagem.   
 

 Abstract: 
The use of educational technologies is increasingly present in the school. Using learning 
objects in the classroom enables new discoveries and new knowledge.  
Increasingly publishers, universities, and institutions produce digital materials for use 
in the classroom. This article presents a qualitative research carried out through a 
questionnaire regarding the profile of the producers of digital materials. We investigate 
their qualifications, academic background, professional experience, working time in the 
area, types of learning objects produced and pedagogical theories used in the creation 
of digital materials. Based on the research we were able to know better the profile of 
the producers of learning objects, in general they are qualified people in several areas 
of knowledge and with some of experience in publishing of textbooks. This research 
seeks to contribute to the specialization courses directed to the area of Education and 
Technologies can be better disseminated in companies and institutions that produce 
learning objects. 
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1. Introdução 
 
Os objetos de aprendizagem estão cada vez mais presentes em sala de aula e fora 

dela. Esse recursos digitais têm um papel fundamental no processo de ensino-
aprendizagem dos alunos, já que cada vez mais cedo as crianças têm acesso à tecnologia e 
aos aparatos tecnológicos. Professores, educadores, instituições acadêmicas e não 
acadêmicas têm investido na produção de materiais digitais para fins educacionais. 

Atualmente, muitas escolas e cursos de educação a distância utilizam objetos 
digitais para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a presente 
pesquisa procurou investigar o perfil das pessoas que pensam, roteirizam, elaboram e 
criam os objetos de aprendizagem, dando ênfase às suas formações, cursos de 
aperfeiçoamento e tempo de experiência na área.  

A abordagem desse tema será importante para mapear o perfil dos produtores de 
materiais digitais, de modo que se tenha um estudo mais aprofundado sobre as suas 
formações, habilitações e metodologias adotadas. A realização dessa pesquisa poderá 
nortear a concepção de novos cursos de especialização ou extensão e/ou a divulgação deles 
voltados para profissionais que trabalham com recursos digitais.  

Acredita-se que os resultados desse estudo podem contribuir para compreender o 
perfil dos produtores de materiais digitais e, assim, ofertar o curso de especialização 
“Educação e Tecnologias” aos profissionais que elaboram, roteirizam e criam objetos de 
aprendizagem, mas que não possuem formação acadêmica específica nesta área.   

Este trabalho está estruturado de modo a apresentar na introdução uma breve 
discussão sobre os objetos de aprendizagem, como podem ser usados em sala de aula e a 
produção dos materiais. Em seguida, na metodologia é mostrado como a pesquisa foi 
realizada. A seguir, os resultados são apresentados e discutidos. E por fim, a conclusão da 
pesquisa, com algumas sugestões, recomendações e desdobramentos para futuros 
trabalhos.  

 
 

1.1. Referencial teórico 

 

Os avanços tecnológicos possibilitaram o desenvolvimento de novas tecnologias e 
diferentes estratégias para serem aplicadas em sala de aula. A prática pedagógica 
envolvendo o uso de recursos educacionais digitais, como os objetos de aprendizagem, 
proporcionou diversas formas de enriquecer a aula, propondo diferentes maneiras de 
abordar os assuntos, porém, vale ressaltar que seu uso não garante a aprendizagem. Nesse 
sentido, os professores precisam utilizar esses recursos digitais de forma equilibrada e 
inovadora (NUNES et al, 2014).  

Segundo Bulegon e Mussoi (2014) as pessoas estão cercadas cada vez mais de 
artefatos tecnológicos e dependentes deles. Sendo assim, a tecnologia abre diversas 
possibilidades para a educação, e isso se reflete no modo como as pessoas ensinam e 
aprendem, bem como nas metodologias de ensino e na elaboração de materiais 
educacionais digitais.  

Nos últimos anos os avanços tecnológicos propiciaram que novas ferramentas 
fossem utilizadas na prática pedagógica. O uso de tecnologias favorece o processo de 
ensino-aprendizagem, e sobretudo, desenvolve habilidades de representação e 
comunicação, resolução de problemas e desenvolvimento de projetos. De acordo com 
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Castro Filho et al. (2009) a oferta e produção de recursos digitais são cada vez maiores e 
mais presentes no ambiente escolar. 

De acordo com a pesquisa TIC Educação 2014 (BARBOSA, 2015, p. 30), o uso de 
recursos educacionais digitais é muito comum entre os professores, mostrando um 
crescente interesse pelo uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC). Nessa 
perspectiva Bulegon e Mussoi (2014) afirmam que a utilização das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) e das mídias no ensino como a Internet, softwares 
educacionais, entre outros, desperta um grande interesse dos educadores, para todas as 
modalidades de ensino, pois são recursos didáticos para a nova concepção de escola.  

Vale ressaltar que toda a tecnologia, em si mesma, não tem um significado, ou seja, 
não provoca impactos e não resolve problemas. A tecnologia é uma importante ferramenta 
e o professor deve usá-la a seu favor, e deve ainda compreender os benefícios que ela pode 
trazer à sua prática pedagógica (MUNHOZ, 2013). Nessa perspectiva, o professor deve ter 
claro quais são seus objetivos ao usar um objeto de aprendizagem. 

Os usos bem feito das novas tecnologias, sobretudo dos objetos de aprendizagem 
em sala de aula, podem ajudar provocar transformações no processo de ensino-
aprendizagem. De acordo com Castro Filho et al. (2010) o uso adequado dos recursos 
digitais no ambiente escolar pode provocar mudanças no alunos e professores que se 
envolvem no processo de aprendizagem. 

Braga e Menezes (2014) adotaram a definição de Willey (2000) para descrever o 
que é um objeto de aprendizagem “qualquer recurso digital que possa ser reutilizado para 
apoiar a aprendizagem”. Aguiar e Flôres (2014) corroboram com a ideia de Willey e 
apontam a importância da intencionalidade no processo de aprendizagem.  

Para Audino e Nascimento (2010 apud Fiscarelli e Fiscarelli 2011, p. 141) os 
objetos de aprendizagem 

 
são recursos digitais dinâmicos, interativos e reutilizáveis em 
diferentes ambientes de aprendizagem elaborados a partir de uma 
base tecnológica. Desenvolvidos com fins educacionais, eles 
cobrem diversas modalidades de ensino: presencial, híbrida ou à 
distância; diversos campos de atuação: educação formal, 
corporativa ou informal [...]. 

 

Diferentes autores apontam diversas definições para os objetos de aprendizagem. 
Nesse sentido, Aguiar e Flôres (2014) apontam que as definições de objetos de 
aprendizagem podem coincidir em algumas partes, no entanto o conceito mais adequado 
é aquele que se deseja alcançar no processo de ensino e aprendizagem.  

Os objetos de aprendizagem têm a função de deixar o processo de aprendizagem 
mais lúdico e interativo, facilitando a compreensão dos fenômenos estudados e 
potencializando o processo de ensino-aprendizagem (Fiscarelli e Fiscarelli, 2011). Nesse 
sentido Prata et al. (2007) discorre que 

 
Dentre os tantos recursos, os objetos de aprendizagem, no formato 
de atividades contendo animações e simulações, têm se 
apresentado como possibilidades de desenvolvimento de 
processos interativos e cooperativos de ensino e aprendizagem, 
estimulando o raciocínio, novas habilidades, a criatividade, o 
pensamento reflexivo, a autonomia e a autoria. Contudo, para 
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atender a tal propósito, as atividades devem conceber estratégias 
metodológicas que facilitem a compreensão e interpretação de 
conceitos e que desafiem os estudantes a solucionar problemas 
complexos e que possam ser usados, reutilizados e combinados 
com outros objetos para formar um ambiente de aprendizado rico 
e flexível. Essas atividades pedagógicas digitais devem evidenciar os 
aspectos lúdicos, de interação e de experimentação que deveriam 
estar presentes em qualquer processo de aprendizagem 
significativa (p. 107).  

 
 De acordo com Santos (2014), a construção de objetos de aprendizagem requer 
conhecimentos do assunto, pedagógico e tecnológicos. Além disso, para que se obtenha 
sucesso ao construir um objeto digital, deve-se realizar o seu planejamento, com objetivos 
bem definidos e estratégias pedagógicas adequadas.  
 Segundo Santos (2014) apud Thompson e Lamsehed (2006), com o crescimento de 
ferramentas gratuitas e livres muitos professores têm construído seus próprios objetos de 
aprendizagem usados em sala de aula, de acordo com o contexto escolar. Nesse sentido, o 
professor deixa de ser apenas consumidor desse material, mas se torna produtor de 
conteúdo.  
 Além da produção de conteúdo realizada por alguns professores, há ainda 
empresas e editoras e que fazem a produção de objetos de aprendizagem. Segundo Prata 
et al. (2007) a produção de objetos de aprendizagem interativos e com alta qualidade 
pedagógica tem sido um grande desafio para as editoras de livros didáticos. Contudo, vale 
ressaltar que não se trata de transposição de conteúdo do livro para um formato digital 
enriquecido de recursos multimídias, mas da produção de atividades que, de fato, possam 
contribuir para a construção e consolidação dos conhecimentos. 
 Os últimos editais do Programa Nacional do Livro didático (PNLD 2019 e PNLD 2020) 
lançaram mão de materiais audiovisuais. No PNLD 2019 (Ensino Fundamental 1) não foi 
obrigatório que as editoras inscrevessem obras com materiais audiovisuais, mas no PNLD 
2020 (Ensino Fundamental 2) este ítem foi obrigatório, sendo passível de exclusão toda a 
coleção, casos esses recursos não estejam de acordo com os critérios de avaliação. Nesse 
sentido, podemos notar importância da produção criteriosa desses materiais.  

Para que os objetos de aprendizagem alcancem os objetivos e promovam a 
aprendizagem, é necessário que sejam produzidos com base em teorias pedagógicas. 
Assim, de acordo com Bulegon e Mussoi (2014)  

 
Para planejar e empregar uma diversidade de recursos 
pedagógicos, fundamentais para a promoção da aprendizagem, é 
necessário que esses recursos estejam adequados aos objetivos 
propostos. Para tanto, é preciso conhecer alguns enfoques teóricos 
de aprendizagem para melhor adequá-los. Estes são subjacentes às 
filosofias: comportamentalismo (behaviorismo), cognitivismo, 
construtivismo e humanismo. […] 
Para selecionar o [objeto de aprendizagem] que seja mais 
adequado a um enfoque teórico, é necessário realizar uma análise 
criteriosa, uma vez que, em certas ocasiões, nem mesmo seu 
criador tem consciência da teoria de aprendizagem inerente a ele; 
a exemplo, no ensino de certas habilidades práticas, o regime de 
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prática e reforço pode ser apropriado para o enfoque 
comportamentalista. Um projeto individual, que proporcione 
oportunidades de resolver problemas, será bem-sucedido se o 
estudante estiver trabalhando as suas capacidades numa 
perspectiva cognitivista (p. 55 e 56).  

 
Ainda de acordo com as autoras Bulegon e Mussoi (2014), o comportamentalismo 

se refere à ênfase dos comportamentos observáveis, ou seja, aprender é uma mudança de 
comportamento; o humanismo contempla que o aprender leva à auto realialização e ao 
crescimento pessoal; o cognitivismo dá ênfase à cognição, ou seja, aprender é construir 
conhecimento e o construtivismo dá ênfase à gênese do conhecimento, ou seja, aprender 
é a capacidade de reestruturar-se mentalmente buscando novo equilíbrio.  
 
 

2. Metodologia 
 

Em um primeiro momento foi realizado um levantamento bibliográfico referente a 
produção de objetos de aprendizagem, suas definições, os aspectos relacionados ao 
ensino-aprendizagem, teorias pedagógicas que podem ser utilizadas na construção de 
objetos de aprendizagem, entre outras abordagens. Em seguida, foi realizado um 
questionário por meio do Google Forms. A divulgação desse questionário foi feita por email 
e grupos em mídias sociais voltados para pessoas que trabalham com educação e produção 
de materiais digitais.   

Nesta pesquisa foi utilizada a metodologia qualitativa, que se caracteriza pelo estudo 
de apenas uma pequena parcela de pessoas que produzem ou já produziram objetos de 
aprendizagem.  Além disso, a pesquisa também pode ser caracterizada como quantitativa, 
por meio da análise  e contagem dos dados dos questionários.  

A ferramenta de coleta de dados foi por meio de questionário estruturado, que ficou 
disponível entre 12 de setembro e 12 de outubro de 2018. Ao total obtivemos 18 respostas.  

As perguntas do questionário foram estruturadas de modo que se pudesse saber a 
idade, formação acadêmica, experiência profissional, área de trabalho, descrição do 
trabalho, tipos de aprendizagem produzidos, entre outras. As perguntas do questionário 
foram: 

1) Qual é a sua idade? 
2)  Qual é a sua formação acadêmica? 
3) Em qual instituição você fez graduação? Qual curso? 
4) Em qual instituição você fez pós-graduação?Qual curso/área? 
5)  Você possui algum curso de pós-graduação na área de Educação e Tecnologias? 
6) Se você respondeu SIM à questão anterior, o curso teve quanto tempo de 

duração? O curso contribuiu para o trabalho que você desempenha atualmente?  
7) Você trabalha ou já trabalhou com produção de objetos de aprendizagem? 
8) Descreva a função que você desempenha ou desempenhou na produção de 

objetos de aprendizagem. 
9) Quanto tempo de experiência você possui na área? 
10) Em qual empresa/instituição/universidade você trabalha atualmente? 
11) Em qual empresa/instituição/universidade você já trabalhou? Por quanto tempo 

ficou em cada lugar? 
12) Você desenvolve ou desenvolveu objetos de aprendizagem para qual segmento? 
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13) Que tipo de objeto de aprendizagem você produz ou já produziu? 
14) Você utiliza ou já utilizou alguma teoria pedagógica (comportamentalismo, 

cognitivismo, construtivismo ou humanismo) ao criar objetos de aprendizagem? 
Explique. 

15) Como você acha que o seu trabalho influencia no ensino-aprendizagem? 
 
 
 

3. Resultados 
 

O questionário foi respondido por 18 pessoas. De modo geral, o perfil do produtores 
de material digital é bem diverso. A idade dos entrevistados variou entre 25 e 56 anos. A 
faixa etária que prevalece entre os entrevistados é entre 30 e 40 anos, com cerca de 11 
entrevistados. Assim, podemos notar que as pessoas que trabalham nessa áreas são 
adultos, que estão no mercado de trabalho há algum tempo.  

 
Idade dos entrevistados 

 
 
A respeito da formação acadêmica, 8 pessoas possuem apenas graduação, abarcando 

cerca de 44% dos entrevistados; 5 pessoas possuem especialização; 3 pessoas possuem 
mestrado; 1 pessoa possui doutorado e 1 pessoa possui pós-doutorado. Nesse sentido, 
podemos notar que a maioria das pessoas possui algum tipo de pós-graduação, seja ela 
especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado, como podemos notar no gráfico a 
seguir.  

Formação acadêmica dos entrevistados
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Sobre a formação acadêmica dos pesquisados, a Universidade de São Paulo (USP) 
aparece entre os mais citados, com 9 pessoas que estudaram nessa instituição. Além dessa, 
a Universidade Mackenzie, Universidade Estadual de São Paulo, (Unesp) Pontifícia Católica 
(PUC), Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Universidade Federal de Santa Maria 
(UFST), Universidade São Judas, Fundação Santo André e Universidade Federal de Lavras 
foram citadas. Nesse sentido, podemos notar que a maioria das instituições são públicas. 
Em relação aos cursos, 7 pessoas cursaram o Biologia ou Ciências Naturais; 2 pessoas 
cursaram História, 2 pessoas cursaram Matemática, 3 pessoas cursaram Geografia, 1 
pessoa cursou Letras, 1 pessoa cursou Administração de Empresas, 1 pessoa cursou 
Bacharelado em Química e 1 pessoa cursou Engenharia de Software. Nesse sentido, fica 
evidente que as pessoas que trabalham com materiais digitais possuem formação 
acadêmica e, de modo geral, são especialistas em alguma área, como Biologia, Geografia, 
Matemática etc, mesmo que possuam apenas graduação. 

 
Cursos de graduação dos entrevistados 

 
 
Em relação à pós-graduação, cerca de 10 pessoas responderam a essa questão, entre 

as instituições e cursos citados estão o Senac – Tecnologias na Aprendizagem; Pontifícia 
Universidade Católica – Matemática; Instituto de Química (USP)- Bioquímica; Universidade 
de São Paulo – Microbiologia; Universidade Anhembi-Morumbi – Inovação em Tecnologias 
Educacionais; Universidade Cruzeiro do Sul – Tecnologias Digitais e Inovação na Educação; 
Pontifícia Universidade Católica – Gerenciamento de Projetos; Faculdade de Educação 
(USP) – Ensino de Ciências; Instituto de Biociência (USP) – Aracnologia. Ao analisar as 
respostas, podemos notar que 50% dos entrevistados cursaram a pós-graduação em 
instituição pública e 50% em instituição particular.  

Apenas 4 pessoas, cerca de 22% das que responderam o questionário possuem um 
cursos de pós-graduação na área de Educação e Tecnologias. Das pessoas que responderam 
ao questionário e possuem um curso de pós-graduação na área de Educação e Tecnologias, 
disseram que o curso contribuiu para o trabalho que desempenham atualmente, uma delas 
relatou que “ [o curso] teve duração de 2 anos. Sim, contribuiu, nele aprendi a produzir 
objetos de aprendizagem e utilizar teorias pedagógicas para desenvolver os materiais”. 
Nesse sentido, pode-se notar que o curso de pós-graduação na área de Educação e 
Tecnologias contribuiu para o aperfeiçoamento profissional e para as demandas cotidianas 
de seu trabalho.  
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Todas as 18 pessoas que responderam ao questionário relataram que já trabalharam 
com objetos de aprendizagem. Foi solicitado que elas descrevessem a função que 
desempenham ou desempenharam na produção dos materiais digitais, as respostas 
obtidas foram: desenvolvimento da ideia do objeto de aprendizagem, elaboração/criação 
do roteiro, validação do roteiro, adaptação do conteúdo, elaboração de orientações para 
o professor, criação do objeto de aprendizagem, validação dos objetos, edição do texto, 
aprovação de layout, idealização do objeto de aprendizagem, verificação da navegação, 
checagem do funcionamento, revisão das provas, aprovação de ilustrações e fotografias, 
correção de erros, avaliação dos objetos de aprendizagem, revisão técnica, produção de 
pauta, direcionamento do pessoal de arte e design. Nesse sentido, pode-se notar que a 
maioria das pessoas trabalha especificamente na criação de materiais digitais, seja 
elaborando ideias, desenvolvendo roteiros, fazendo a checagem de conteúdos ou mesmo 
corrigindo as provas dos objetos de aprendizagem. Além disso, duas pessoas relataram que 
coordenam a equipe responsável por fazer objetos de aprendizagem, e em suas equipes há 
editores de arte, editores de texto, design, programadores, iconógrafos, ilustradores etc. 
Assim, podemos notar que essas duas pessoas possuem uma visão mais ampla a respeito 
dos objetos de aprendizagem, tendo um controle de todo o processo e não apenas da 
criação e desenvolvimento de roteiros.  

Dentre as pessoas que responderam aos questionário, 3 pessoas possuem entre seis 
meses e dois anos de experiência profissional; 8 pessoas possuem entre três e seis anos de 
experiência; 5 pessoas relataram que possuem entre sete e dez anos de experiência 
profissional, e 2 pessoas possuem mais de onze anos de experiência profissional. Nesse 
sentido, pode-se notar que a maioria dos participantes da pesquisa que atuam na produção 
de materiais digitais possuem certa experiência profissional e estão familiarizadas com os 
materiais que produzem.  

 
Tempo de experiência profissional dos entrevistados 

 
 
Sobre as empresas e instituições que as pessoas trabalham atualmente, foram 

citadas: Editora Moderna, Editora FTD, Editora SM, Somos Educação e Pearson Educação. 
Sobre as empresas que já trabalharam anteriormente, foram citadas também: Editora Leya, 
Editora Saraiva, Uno Educação e Geekie. A respeito dessa questão, podemos notar que os 
participantes da pesquisa trabalham ou já trabalharam nas maiores editoras de livros 
didáticos. Empresas essas que mobilizam um grande setor na economia nacional, já que 
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produzem materiais tanto impresso quanto no formato digital para escolas públicas e 
privadas de todo o Brasil.  

Ao serem questionados sobre segmento dos objetos de aprendizagem, 14 pessoas 
responderam que fazem ou já fizeram materiais para o Ensino Fundamental 1; 16 pessoas 
responderam que fazem ou já fizeram materiais para o Ensino Fundamental 2; 9 pessoas 
responderam que fazem ou já fizeram materiais para o Ensino Médio; apenas 1 pessoas 
respondeu que faz ou já fez materiais para cursos a distância. Pode-se notar que os 
produtores de materiais digitais trabalham, em geral, com a educação básica, que 
compreende desde o 1° ano do Ensino Fundamental até o 3° ano do Ensino Médio.  

Sobre os tipos de objetos de aprendizagem produzidos, 17 pessoas já produziram 
vídeos; 14 pessoas já produziram áudio; 17 pessoas já produziram animação; 11 pessoas já 
produziram jogos; 3 pessoas já produziram aplicativos; 13 pessoas já produziram 
multimídia e 12 pessoas já produziram atividades interativas. A respeito dos tipos de 
objetos de aprendizagem, podemos notar uma grande diversidade de tipos, mas os que 
prevaleceram foram vídeos e animações.  

A respeito das teorias pedagógicas o construtivismos foi a teoria mais citada, seguida 
pelo cognitivismo. Com base na maioria das respostas, pode-se notar que as teorias de 
aprendizagem seguem as teorias adotadas nos livros didáticos, em geral os objetos de 
aprendizagem ficam disponíveis nos sites das editoras como uma forma de complementar 
o uso do livro didático. Algumas pessoas disseram que não utilizam teorias pedagógicas ao 
produzir os objetos, porém não deixaram claro o motivo ou não utilizaram. 

Ao serem questionados como os produtores de materiais digitais acham que trabalho 
com materiais digitais influencia o ensino aprendizagem, alguns pesquisados foram 
enfáticos em dizer que de algum modo esse trabalho contribui para a aprendizagem seja 
em sala de aula ou fora dela; outro pesquisado comentou sobre o papel do professor ao 
auxiliar os alunos a trabalhar com materiais digitais; também foi dito sobre a importância 
do material digital fazer sentido no contexto ou na aula e como um objeto de aprendizagem 
pode desencadear novos aprendizados, principalmente quando se trata do tipo jogos.  

 
 

4. Conclusão 
 
 O intuito deste trabalho foi verificar o perfil dos produtores de materiais digitais. 
Nesse sentido, buscou-se analisar a idade, a formação acadêmica, a experiência 
profissional e como os objetos de aprendizagem são produzidos.  

A importância da inserção dos objetos de aprendizagem no ensino é muito mais que 
uma tendência. Esses recursos permitem a construção de novos conhecimentos e são 
potencializadores de aprendizagem. É notório que cada vez mais os objetos de 
aprendizagem são usados em escolas públicas e privadas de todo o Brasil, por isso, faz-se 
necessário entender o perfil de quem produz esse recursos digitais e como ele é produzido 
no Brasil.  

A referida pesquisa é apenas uma pequena amostra do perfil dos produtores de 
materiais digitais. Nota-se ainda que é necessária uma profunda transformação por parte 
desses produtores no sentido de direcionar os estudos e pesquisas para a área de produção 
de materiais digitais, pois apenas um pequena parcela possui pós-graduação na área de 
Educação e Tecnologias.  

De acordo com os dados analisados, notou-se que perfil dos produtores de materiais 
digitais são pessoas com graduação em alguma área específica como Geografia, Biologia, 
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Letras, História e Matemática; a maioria das pessoas possui algum tipo de pós-graduação 
(especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado). Vale ressaltar que apenas duas 
pessoas entrevistadas possuem pós-graduação relacionada a tecnologias educacionais. 
Todas as pessoas pesquisadas trabalham ou já trabalharam em editoras de livros didáticos 
e os objetos de aprendizagem produzidos estão sempre atrelados aos livros. Nesse sentido, 
faz-se necessário que as editoras incentivem seus colaboradores para que os objetos de 
aprendizagem sejam produzido com excelência e qualidade. 

Embora o trabalho tenha um caráter qualitativo, vemos uma necessidade no 
aprofundamento do tema, abrangendo mais pessoas e diferentes regiões do país. Esta 
pesquisa pode auxiliar a coordenação de cursos de pós-graduação na área de Educação e 
Tecnologias a divulgar o curso para um público mais específico, que já está no mercado de 
trabalho e com certa experiência profissional, mas que não domina a parte teórica da 
construção e produção de materiais digitais.  
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