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1. Resumo: 

O método de ensino e aprendizagem pode ser mais atrativo e cativante, com 

a utilização de Objetos de Aprendizagem (OA), principalmente com o progresso 

tecnológico vivenciado atualmente, torna-se necessário que os meios de ensino 

acompanhem tais evoluções. Pretende-se através deste artigo expor o Objeto de 

Aprendizagem como um recurso auxiliador na aprendizagem da Unified Modeling 

Language (UML), demonstrando como o OA pode dinamizar e maximizar a 

qualidade de ensino deste conteúdo, conduzindo portanto a uma reflexão quanto a 

aprendizagem com novas mídias.      

                                         

2. Introdução: 

O ritmo exponencial em que a evolução tecnológica se apresenta, traz novas 

perspectivas de ver o mundo, revolucionando desta forma as atividades humanas, 

dentre elas a atividade pedagógica. Novas tecnologias surgem para auxiliar no 

processo educacional e os recursos digitais começam a ser utilizados como uma 

poderosa ferramenta neste processo. 

No ensino superior, a aplicação das tecnologias da informação e 

comunicação (TICs) em forma de e-learning já estão mudando o processo de ensino 

e aprendizagem. Existem muitos fatores pedagógicos e socioeconômicos que levam 

as instituições de ensino superior a adotar o e-learning, dentre eles estão: maior 

acesso às informações; maior comunicação através de meios eletrônicos; reforço da 

cooperação e colaboração; além de promover maior interesse pela aprendizagem 

por parte dos alunos (IJEDICT, 2007). 

 De acordo com Wiley(2000), o objeto de aprendizagem é qualquer recurso 

digital que pode ser utilizado para promover a aprendizagem, fragmentando 

conceitos educacionais em partes menores, de maneira que possam ser reutilizados 

em ambientes educacionais distintos. 

Considerando as potencialidades deste recurso educacional, pretende se 

utilizá-lo a fim de proporcionar um conhecimento mais amplo quanto aos diagramas 

da Unified Modeling Language (UML). 

            A UML é uma linguagem visual que faz uso de diagramas para representar 

um sistema de software sob diversas perspectivas, é fundamentada no paradigma 



de orientação a objeto e define características do sistema tais como requisitos, 

comportamentos, estrutura lógica, dinâmica e necessidades físicas.  

A UML é composta por vários diagramas sendo que o abordado neste 

trabalho será o diagrama de caso de uso, que apresenta o software por intermédio 

da perspectiva do usuário, identificando-os e definindo as funcionalidades com que 

irão interagir. 

 

3. Objetivos: 

Promover o auxílio na compreensão dos diagramas da UML, mais 

especificamente o diagrama de caso de uso, produzindo um Objeto de 

Aprendizagem para dinamizar tal processo de ensino. 

 

4. Metodologia: 

Primeiramente está sendo realizado o estudo de caso de um sistema, em 

seguida será construído um diagrama de caso de uso do mesmo. 

Para o desenvolvimento do OA será utilizado a plataforma JavaFX 2 que 

permite a manipulação de conteúdo multimídia e componentes de interface com 

qualidade e agilidade. 

As aplicações JavaFX 2 são completamente desenvolvidas na linguagem de 

programação Java, o que garantirá ao OA portabilidade, ou seja, a execução do 

código em diversas plataformas sem a necessidade de alterá-lo. 

Após o desenvolvimento do OA pretende-se aplicá-lo ao público de alunos 

para obter uma análise quanto a capacidade de ensino e aprendizagem 

proporcionados por esta ferramenta de ensino.  

 

5. Desenvolvimento: 

Para auxiliar na aprendizagem do diagrama de classe da UML, está sendo 

desenvolvido um OA em formato de jogo.  

Inicialmente o objeto de aprendizagem solicitará ao usuário que responda a 6 

perguntas de lógica, sendo que a cada resposta correta, o usuário visualizará uma 

parte do diagrama. 

Ao término do questionário o jogador conseguirá visualizar um diagrama de 

caso de uso completo. Com a noção visual do que é esse diagrama, será 



apresentado um vídeo explicando sucintamente os conceitos do diagrama, o que 

auxiliará o usuário responder posteriormente a algumas perguntas referentes tanto a 

teoria do diagrama em questão, quanto ao diagrama exibido na primeira etapa do 

jogo. 

 

6. Resultados Preliminares: 

Até o momento foi realizado o estudo teórico quanto ao Objeto de 

Aprendizagem e a UML. O processo de desenvolvimento do OA está em 

andamento, após o término deste, pretende-se aplicá-lo ao público para a análise e 

obtenção do resultado. 
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