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RESUMO 
 
 

Este trabalho aborda os softwares educativos como auxílio à metodologia 
educacional e tem como objetivo central refletir sobre o seu uso didático como 
auxiliadores no processo de ensino aprendizagem. Esses softwares também serão 
caracterizados considerando seus limites e potencialidades e como cada um deles 
pode ser trabalhado com conteúdos diferenciados e alcançar resultados produtivos 
com os alunos, independente da forma pela qual a aprendizagem via computador foi 
adquirida. É o caso, por exemplo, da aprendizagem instrucionista e construcionista, 
conceitos esses também apresentados aqui. Para a realização deste trabalho, a 
metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica baseada em pesquisadores da 
área, como José Armando Valente e Seymour Papert. Alguns softwares abertos e de 
autoria serão caracterizados nesta pesquisa, bem como a forma como conseguem 
resultados positivos com os alunos durante as aulas com o uso do computador, tais 
como: maior interesse na proposta da aula e a autonomia para construir seus 
próprios conhecimentos. Conclui-se que alguns requisitos são essenciais para que a 
tecnologia digital, mais especificamente os softwares educativos sejam bem 
trabalhados na escola. Entre tais requisitos destacam-se a formação dos 
professores, para que conheçam esse recurso e possam manuseá-lo de forma que 
consigam utilizar os softwares pedagogicamente sem separá-los dos conteúdos 
programados; a adaptação do ambiente físico e a disponibilização de materiais 
adequados.  
 
Palavras-chave: Tecnologia. Softwares educativos. Aprendizagem. Computador. 
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ABSTRACT 
 
 

This paper aims at presenting softwares as a support to educational methodology 
and its main objective is to analyse the didactic use of softwares as a support during 
teaching learning process. These softwares are also going to be considered in 
relation to their limits, potentialities and how each of them can be used for different 
teaching purposes and achieve good results. This process does not depend on the 
way students had learnt to use the computer. This is the case of instruccionist and 
construccionist ways of learning, which are also going to be presented in this paper. 
The methodology used here was a bibliographic research, based on researchers of 
the field, such as José Armando Valente and Seymour Papert. Some open softwares 
and softwares with authorships are going to be analysed in this essay, as well as the 
way they can achieve productive results with students during the use of computer in 
class, such as: higher interest in class and autonomy to build his/hers own 
knowledge. It can be deduced that some requirements are essential to use effectively 
digital technology, specially educational softwares, at school. Among these 
requirements, it is important to highlight the teacher training, so that teachers know 
how to use this resource and are able to use them pedagogically and without 
separating them from other teaching contents; the adaptation of the school facilities 
and the availability of adequate materials. 
 
Key words: Technology. Educational softwares. Learning Process. Computer. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O período histórico no qual nos encontramos é marcado pela 

penetração das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e suas constantes 

transformações que influenciam diretamente a vida das pessoas, ocasionando 

consequências tanto positivas, como formas educativas diversificadas e amplas 

possibilidades de comunicação que reduzem as distâncias e aproximam 

experiências e vivências, mas também negativas, como a manipulação indevida de 

inocentes através da internet, entre outros.  

Assim sendo, a tecnologia está entrelaçada com o cotidiano das 

pessoas e o grande desafio, por assim dizer, de toda essa globalização é o seu uso 

a favor do ser humano de forma consciente e positiva, no caso desse trabalho a 

partir do contexto escolar. 

A elaboração desse projeto partiu da necessidade da pesquisadora 

em buscar uma reflexão de como utilizar a informática na escola de forma a 

favorecer os alunos em suas aprendizagens e auxiliar os professores com a 

utilização de um recurso a mais. Esse questionamento instigou a proposição do 

seguinte problema: como os softwares educativos podem ser utilizados como 

auxiliadores no processo de ensino/aprendizagem? Pergunta essa que norteará o 

desenvolvimento deste trabalho. 

Esse interesse surge levando em consideração a realidade que 

ainda permeia o âmbito escolar atualmente, onde há casos de escolas que não 

dispõem de materiais físicos como programas ou equipamentos de instalações para 

fazer uso adequado do computador, e em alguns casos faltam também à preparação 

apropriada para os professores, como formação inicial e especializações constantes, 

adequando-os a mais este recurso educativo para que, assim, possam fazer uso do 

leque de possibilidades que a tecnologia dispõe na era da globalização. Contudo, é 

importante ressaltar que há também muitas exceções. Sabe-se que algumas escolas 

procuram progredir junto com a tecnologia, fazendo uma ponte entre ela e a 

aprendizagem e almejando um ensino dinâmico, lúdico e significativo. 

Essa pesquisa possui também um caráter acadêmico, pois contribui 

para o conhecimento científico, visto que os processos tecnológicos estão em 

constantes estudos para que os métodos, instrumentos e estratégias de ensino se 
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modernizem facilitando a aprendizagem escolar e o desenvolvimento não alienado, 

mas crítico e reflexivo dos alunos.  

Quanto a sua relevância profissional, a pesquisa trará um auxílio ao 

trabalho do educador, pois a tecnologia está presente no cotidiano escolar e 

professores e pedagogos geralmente lidam com questões relacionadas a este 

assunto, uma vez que faz parte da realidade e do momento histórico em que 

estamos inseridos. Assim, não há como contornar essa questão nem deixá-la em 

segundo plano. No entanto, algumas equipes pedagógicas encontram dificuldades 

com esta temática, tanto na sua manipulação técnica quanto em seu trabalho prático 

com os alunos. 

Tendo em vista todos esses aspectos, a busca por compreender os 

procedimentos de inserção da tecnologia digital, mais especificamente dos softwares 

educativos e de suas respectivas barreiras poderá contribuir tanto para as reflexões 

na vida profissional da pesquisadora deste trabalho, quanto para os profissionais da 

área no geral. 

Estabelecemos como objetivo maior: refletir sobre o uso didático de 

softwares educativos como auxiliadores no processo de ensino/aprendizagem. 

E os objetivos específicos que orientaram o estudo são: 

 Conceituar os softwares educativos e suas especificidades. 

 Conhecer o processo histórico pelo qual a informática perpassou no 

Brasil até os dias atuais. 

 Propor alternativas do uso da informática na educação a partir de 

alguns softwares educativos. 

 Discutir a importância da formação docente para o uso da informática 

na educação. 

Neste estudo optou-se por realizar uma pesquisa bibliográfica, que 

segundo Reis (2006) é uma atividade pedagógica de grande importância, pois 

desperta em quem realiza a pesquisa: 

 

[...] o espírito de busca intelectual independente, [...] desenvolve no 
estudante o espírito de análise e crítica, habilitando-o a exercitar a leitura, o 
entendimento e a interpretação de conceitos, de ideias e de conteúdos 
necessários à sua formação acadêmica e profissional. (REIS, 2006, p. 23-
24). 
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No primeiro capítulo desse trabalho se introduziu o tema principal da 

pesquisa, bem como suas justificativas, objetivos tanto geral como específicos e a 

forma pelo qual se estruturou o mesmo e o que o trabalho tratará em seus capítulos 

e sub - capítulos. 

Esse trabalho tratará em seu segundo capítulo acerca do histórico 

das tecnologias, acompanhando sua evolução até o formato no qual se configura 

hoje, como Tecnologia da Informação e Comunicação, e as interferências causadas 

pela mesma no âmbito escolar. Assim, é possível verificar como é importante a sua 

inserção na sala de aula, bem como toda a linha teórica que apresenta a história da 

informática no Brasil: desde o projeto de informatizar as escolas, já trabalhado no 

exterior, passando por sua implantação no Brasil, até os atuais programas que 

levam até as escolas métodos que propiciam a implantação e a utilização desses 

recursos tecnológicos.  

O terceiro capítulo apresenta alguns softwares que podem ser 

utilizados pelos docentes durante suas aulas enquanto ferramentas de 

aprendizagem, cada qual com suas especificidades. Os demais tópicos do capítulo 

delimitam e caracterizam a aprendizagem instrucionista e a construcionista 

pontuando suas características positivas e resistências.  

Já o quarto capítulo trata particularmente dos softwares de autoria, 

pois com a utilização destes, os alunos podem interagir com o computador sendo o 

agente ativo de sua própria aprendizagem. O capítulo exemplifica os softwares 

Scratch, Hagáque e Visual Class, buscando trabalhar as características próprias de 

cada um. 

Questões que são prioridade em todo o processo de informatizar as 

escolas, como a formação dos professores, serão analisadas no quinto capítulo, 

tendo em vista que não há fundamento uma escola dispor do material físico, como 

os laboratórios de informática, se o professor não tiver uma base mínima de como 

utilizar esse material a favor da aprendizagem significativa do aluno, trabalhando 

como mediador entre a criança e o computador. 

Por último, as conclusões finais, em resposta ao questionamento 

central da pesquisa, trarão reflexões acerca da importância dos softwares 

educativos, desde que sejam trabalhados didaticamente pelos professores no 

processo de ensino/aprendizagem de seus alunos. 
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2 O PROCESSO EVOLUTIVO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

 

2.1 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

 

Durante todo seu processo de evolução, o homem dispôs de 

tecnologias que o auxiliaram nas suas tarefas diárias, tornando-as menos 

complicadas. Para Pontes (2000), os utensílios de pedra, o manuseio do fogo e a 

linguagem são exemplos de tecnologias ou técnicas de sobrevivência, criadas pelo 

ser humano há milhares de anos atrás. Isso mostra que desde aquela época, o 

homem procura meios para se adaptar e assim garantir sua sobrevivência. Segundo 

o autor, a tecnologia acompanha a sociedade e da mesma forma, acompanha 

também as mudanças dela. 

Com as mudanças que ocorreram com o passar dos anos e também 

as evoluções tecnológicas alcançadas pela sociedade até os dias atuais, pode-se 

dizer que a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) pertence ao contexto 

histórico do qual fazemos parte, o que nos caracteriza, segundo Pontes (2000), 

como a sociedade da informação. 

De acordo com Werthein (2000), o termo sociedade da informação 

passou a ser utilizado substituindo o complexo conceito de sociedade pós-industrial. 

Segundo o autor, tal termo define um novo paradigma para nossa atualidade, “o da 

tecnologia da informação, que expressa a essência da presente transformação 

tecnológica em suas relações com a economia e a sociedade” (WERTHEIN, 2000, p. 

72). 

Atualmente, a sociedade da informação e as TICs estão atreladas ao 

âmbito escolar, uma vez que a escola dispõe de um leque de especificidades que 

pode ser utilizado para caracterizar seu papel na vida de seus alunos. Para Chaves 

(1998), uma dessas especificidades é a preparação do indivíduo para a vida, tanto 

no aspecto social quanto no profissional. Levando em consideração os dias em que 

vivemos, tal preparação também inclui a inserção do indivíduo na “sociedade da 

informação”, que é a sociedade a que pertencemos, como dito anteriormente, e 

consequentemente é esta sociedade que move o mercado de trabalho, que por sua 

vez, requer pessoas preparadas para essa dinâmica tecnológica.  

Chaves (1998) defende a ideia de que o mercado de trabalho mudou 

o seu foco principal ao buscar o funcionário ideal na sociedade da informação pelo  
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[...] fato de que nela, a maior parte das pessoas economicamente ativas 
trabalha no processamento de informações (lato sensu, envolvendo a 
comunicação) ou no relacionamento entre pessoas (como no comércio, no 
lazer e no turismo), não na produção de bens materiais (CHAVES, 1998, p. 
54)  
 

como aconteceu em períodos precedentes a nossa atualidade, onde o mercado de 

trabalho era voltado para a indústria e a mão de obra. 

Tendo esses aspectos como referência, a escola precisa inserir seus 

alunos na sociedade da informação, que tem como ferramenta base os recursos 

tecnológicos. Em outras palavras, é também função da escola oferecer subsídios 

para que os alunos manuseiem essas ferramentas tecnológicas, como o 

computador, por exemplo, para que se sintam inclusos nesse sistema digital que 

move a nossa sociedade.  

Werthein (2000) destaca que todo o investimento aplicado nas 

escolas para que as TICs possam ser utilizadas como ferramenta de aprendizagem 

implica ao mesmo tempo riscos e desafios. Segundo o autor, após a escola dispor 

de todo os componentes físicos necessários para a instalação dos recursos 

tecnológicos, 

 

Será essencial identificar o papel que essas novas tecnologias podem 
desempenhar no processo de desenvolvimento educacional e, isso posto, 
resolver como utilizá-las de forma a facilitar uma efetiva aceleração do 
processo em direção a educação para todos, ao longo da vida, com 
qualidade e garantia de diversidade (WERTHEIN, 2000, p. 77). 

 

Nessa mesma linha de pensamento, Chaves (1998) também 

ressalva que é fundamental, em um primeiro momento, que a escola foque no que 

se pretende com a utilização do computador, uma vez que fazer uso desse recurso 

sem que ele esteja vinculado a situações de aprendizagem é como buscar 

mudanças na direção errada. O autor ainda completa que é preciso mudar o 

pensamento que por vezes domina aqueles que compõem o ambiente escolar, como 

por exemplo, a forma tradicional de ensinar, em que a memorização e a transmissão 

do conhecimento são o foco.  

A forma de agir dos professores muitas vezes segue a sequência 

citada por Chaves (1998, p. 58): “passado-conteúdo-ensino-professor”, em que o 

professor tem como função transmitir os conteúdos e ensinar seus alunos, o que não 

garante a aprendizagem deles. A sequência ideal proposta pelo autor é: “futuro-
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processo-aprendizagem-aluno” (CHAVES, 1998, p. 58), em que o aluno está em 

foco, sua aprendizagem faz parte de um processo e ele pode ser o agente ativo para 

que essa aprendizagem aconteça. No entanto, para despertar esse olhar autônomo 

no aluno é preciso que ele tenha ao seu alcance materiais alternativos e 

interessantes, como é o caso do computador quando utilizado de forma adequada a 

propiciar a construção do conhecimento.  

  

2.2 HISTÓRICO DA INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

De acordo com Andrade (1996), a informática educativa no Brasil 

teve seu início nos anos 70, quando o uso do computador passou a ser um recurso 

utilizado em algumas disciplinas universitárias no Brasil. O pioneiro foi o curso de 

Física da USP (Universidade de São Paulo), que sentiu a necessidade do uso desse 

instrumento em 1971. Outras universidades desenvolveram novas experiências em 

1973, como um método avaliativo em Química na UFRJ (Universidade Federal do 

Rio de Janeiro) e o desenvolvimento de um software educativo na UFRGS 

(Universidade Federal do Rio Grande do Sul). 

Um avanço significativo nos estudos dos benefícios do computador 

como auxiliar na educação foi a sua utilização com crianças com dificuldades 

escolares, como cálculos ou leitura. O primeiro programa testado com crianças foi o 

LOGO1, iniciativa tomada pela UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) em 

parceria com a MIT (Massachussets Institute of Technology), que criou um grupo 

interdisciplinar para pesquisas em torno desse tema (ANDRADE, 1996). 

No entanto, foi apenas a partir de seminários internacionais focados 

em temas sobre a informática nos anos 80, que o computador foi proposto como 

auxiliar no processo de ensino/aprendizagem dentro das escolas.  

Já em relação a eventos de âmbito nacional, o Primeiro Seminário 

Nacional de Informática na Educação foi realizado no período de 25 a 27 de agosto 

de 1981 na Universidade de Brasília. Este evento contou com a participação de 

especialistas nacionais e internacionais que destacaram a importância da pesquisa 

                                                           
1
 Linguagem de programação que atende a uma educação construtivista, em que a aprendizagem se 

dá de forma dinâmica e ativa, pois o aluno é instigado a pensar sobre a atividade proposta. 

(ANDRADE, 1996). 
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em torno do uso do computador como uma ferramenta auxiliar no processo de 

ensino/aprendizagem nas escolas. 

A Me. Françoise Faure foi uma das palestrantes do evento, ela, que 

é encarregada da Área Internacional da Direção Geral das Indústrias Eletrônicas e 

de Informática da França, ministrou uma das duas palestras técnicas do evento, a 

outra foi ministrada por Felix Kierbel, Diretor do Centro Nacional de Ensino de 

Informática do Ministério da Cultura e Educação da Argentina (CONCEIÇÃO, 2010.). 

Para Conceição (2010) foi a partir das discussões abordadas neste 

seminário, que surgiram diversas recomendações norteadoras onde até hoje 

influenciam a condução de políticas públicas na área. Um dos frutos produzidos 

neste evento foi a origem do Projeto Brasileiro de Informática na Educação 

(EDUCOM). 

Em dezembro de 1981, o MEC (Ministério da Educação), a SEI 

(Secretaria Especial de Informática) e a FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) 

encaminharam à Presidência da República o documento "Subsídios para a 

Implantação do Programa Nacional de Informática na Educação" (CONCEIÇÃO, 

2010), que foi divulgado e consequentemente teve sua aprovação consumada. 

Consta nesse documento a apresentação do primeiro modelo de funcionamento do 

sistema de informática na educação dos brasileiros, tal sistema teve sua elaboração 

formulada por uma equipe intersetorial.  

Este documento recomendava que as iniciativas nacionais tivessem 

como foco as universidades e não diretamente as Secretarias de Educação, pois era 

preciso criar uma base técnico-cietífica para depois transmitir os resultados à 

comunidade nacional. O objetivo geral era a implantação de centros formadores de 

recursos humanos qualificados, que pudessem superar tanto os desafios já 

existentes quanto os que ainda estavam por vir (CONCEIÇÃO, 2010). 

O MEC, no ano de 1982, comprometeu-se a criar mecanismos que 

pudessem facilitar a implantação de projetos destinados a desenvolver as primeiras 

investigações na área, criando, assim, o Centro de Informática Educativa 

(CENIFOR) e a Comissão Especial n° 11: Informática e Educação (CE-IE n° 

11/1983). A Secretaria Geral do MEC (SG/MEC), por sua vez, apresentou as 

Diretrizes e Bases para o Estabelecimento da Política de Informática no setor 

Educação, Cultura e Desporto. 
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O Segundo Seminário Nacional de Informática na Educação 

aconteceu em 1982, em Salvador, mais especificamente na Universidade Federal da 

Bahia. Teve como tema “O Impacto do Computador no Processo Educacional 

Brasileiro a nível de 2° Grau”(ALBERTO SOBRINHO, 2004). 

O foco desse seminário segundo Alberto Sobrinho (2004) foi voltado 

para a criação de novos subsídios que pudessem contribuir para a elaboração de 

projetos piloto, tendo todo o embasamento necessário através de estudos de 

especialistas da área de educação, psicologia, informática e sociologia. 

Muitas recomendações norteadoras surgiram deste seminário, como 

a consciência da necessidade do uso do computador na escola enquanto auxiliar 

educacional no processo de ensino/aprendizagem e não apenas como um recurso a 

mais (ALBERTO SOBRINHO, 2004). 

O projeto EDUCOM (Projeto Piloto Educacional de Computação), 

criado em 1984, foi o marco inicial do processo de implantação do computador no 

âmbito escolar. Tinha como objetivo, de acordo com Alberto Sobrinho (2004), 

implantar em universidades núcleos interdisciplinares de pesquisas. Foi executado 

por cinco centros pilotos geridos pelas Universidades Federais do Rio Grande do 

Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais e pela Universidade Estadual de 

Campinas, onde o desempenho atingido foi considerado satisfatório. 

 

Conforme dados do relatório da comissão de avaliação, de 1986, o projeto 

promoveu a integração das equipes de todos os centros; formou desde os 

professores universitários, do 1° e do 2° graus até os estagiários; produziu 

um número razoável de softwares; buscou articulação com escolas 

públicas; influiu na queda de repetência e evasão de alunos envolvidos; 

melhorou a motivação, os graus de avaliação e a concentração discente; 

como também aprofundou as relações professor-aluno. (MORAES, 2000 

apud ALBERTO SOBRINHO, 2004, p. 5) 

 

O projeto tinha o seu objeto de estudo voltado para as escolas 

públicas, realizando com elas oficinas, programas de formação e elaboração de 

materiais de apoio que pudessem auxiliá-las com a informática. Importante destacar 

que tal projeto marcou o início da base científica para uma política nacional de 

informática educativa (VALENTE, 1999). 

Apesar dos resultados positivos alcançados pelo projeto EDUCOM, 

em meados da segunda metade da década de 80, o projeto foi atingido por 
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dificuldades financeiras, além de ser alvo de conflitos políticos e ideológicos, o que 

acabou por atribuir ao projeto um caráter internacionalista, desconsiderando o 

desenvolvimento da microinformática no país (VALENTE, 1999). 

Em 1986, a partir dos resultados positivos que marcaram o projeto 

EDUCOM, o MEC criou o projeto FORMAR (Projeto de Formação de Recursos 

Humanos em Informática na Educação), que tinha por objetivo capacitar os 

professores para ações de informática no 1° e 2° grau e dar todo o suporte 

necessário também às secretarias de educação, para que o processo de apoio não 

se resumisse apenas aos centros do EDUCOM. 

De acordo com Valente (1999), um dos pontos negativos do 

FORMAR foi a distância em que ocorria o processo de capacitação, isso fazia com 

que os professores precisassem se deslocar por dois meses de sua residência e 

local de trabalho. Em decorrência disso, o curso foi compactado para que os 

professores não precisassem ficar tanto tempo longe de sua cidade, porém tal fato 

ocasionou uma formação que não englobou todos os pontos necessários para uma 

total incorporação dos conteúdos relevantes.  

Outro ponto negativo que o autor coloca foi o retorno que os 

professores não encontraram ao voltarem às suas respectivas escolas, ou pelo fato 

de não haver equipamentos necessários, ou pela falta de interesse das partes que 

compunham a equipe escolar. No entanto, houve também retornos positivos em 

relação ao FORMAR, visto que sua metodologia e conteúdos alimentaram outras 

formações no que tange informática educacional. 

O MEC trabalhou com projetos internacionais, o que lhe trouxe uma 

base de experiências para melhorar e aperfeiçoar os projetos no Brasil. Em 1989, 

implantou o PRONINFE (Programa Nacional de Informática na Educação) com o 

objetivo de “desenvolver a informática educativa no Brasil, através de atividades e 

projetos articulados e convergentes, apoiados em fundamentação pedagógica, 

sólida e atualizada, de modo a assegurar a unidade política, técnica e científica 

imprescindível ao êxito dos esforços e investimentos envolvidos.” (ANDRADE, 1996, 

p.3). Este programa visava implantar centros e laboratórios com todo o suporte 

necessário, formando professores de forma contínua. Abrangia o 1º, 2° e 3° grau, 

inclusive a Educação Especial. 

O PRONINFE conseguiu grandes avanços e conquistas no seu 

período de execução, como 44 centros de informática, cuja maioria tinha acesso a 
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Internet, 400 laboratórios implantados na rede pública e financiados pelo governo e 

mais de 10.000 pessoas capacitadas para trabalhar com a informática na educação. 

Em continuidade ao PRONINFE, o MEC desenvolveu um novo 

projeto denominado ProInfo (inicialmente denominado de Programa Nacional de 

Informática na Educação), que logo de início visava instalar 105 mil computadores 

em escolas e Núcleos de Tecnologia Educacional, que correspondem a centros de 

capacitação para professores e técnicos, e pontos de suporte tanto técnico quanto 

pedagógico para as escolas. Um dos seus pontos de maior preocupação era a 

formação continuada para os professores. (POPPOVIC, 2007 apud 

SIDERICOUDES, 2007). 

O processo de informatização voltado para a escola tem uma longa 

e progressiva história em que diversos avanços podem ser verificados. Toda essa 

linha histórica descrita neste capítulo indica a existência de uma preocupação de 

que a tecnologia, neste caso, o computador seja inserido no âmbito escolar e que o 

seu uso seja uma ferramenta positiva para professores e alunos no processo de 

ensino/aprendizagem.  

No entanto, todas essas medidas e projetos criados ainda não 

alcançaram o êxito em sua totalidade, pois a tecnologia ainda se coloca de forma 

experimental em algumas escolas, mas é importante destacar que muitos 

progressos ocorreram e ainda estão acontecendo, como o projeto U.C.A (Um 

Computador por Aluno) que age como projeto piloto em algumas escolas brasileiras. 

Enquanto alguns projetos não atingem seus objetivos na totalidade, 

há escolas que já dispõem de determinados recursos para a inserção das crianças 

no meio tecnológico favorecendo no processo de ensino/ aprendizagem delas. Um 

exemplo são os laboratórios de informática, hoje presentes em várias escolas 

brasileiras. Algumas delas, mesmo dispondo de material, ainda não conseguiram por 

em prática o seu uso, enquanto outras já usufruem deste benefício em favor da 

aprendizagem dinâmica, criativa e inovadora. 

A informática como recurso educativo não é um debate atual, toda 

essa linha histórica apresentada neste capítulo mostra que há algum tempo são 

estudadas formas e alternativas para que essa tecnologia faça parte da realidade 

escolar, pois, acima de tudo, utilizar a informática é exercer a cidadania (CHAVES, 

1998). Trata-se, contudo, de um processo lento e de complexa adaptação: muitos 

são os projetos na teoria, mas a prática requer mais tempo para ser efetivada. 
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Como visto nesse histórico da informática no Brasil, os projetos e 

programas criados pelo governo visam, em sua maioria, o uso do computador com 

finalidades educativas, mesmo que na prática escolar esse objetivo não seja atingido 

de forma plena. Em outras palavras, os projetos e programas buscam mostrar como 

é importante que exista um gancho entre o uso do computador (como ensinar os 

alunos questões básicas, como ligar e desligar o computador e como manuseá-lo) e 

os conteúdos que serão trabalhados, para que diferente de uma aula de informática, 

a aula aconteça normalmente, apenas com uma ferramenta a mais à disposição dos 

alunos (ANDRADE, 1996).  

Para que haja essa junção entre os conteúdos e o uso do 

computador, uma forma é que o professor disponha de softwares educativos 

diversos, que deverão ser usados de acordo com o assunto que será proposto e a 

aprendizagem almejada pelo professor naquela aula. O tópico a seguir apresenta 

esses softwares, cada qual com suas especificidades. 
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3 O COMPUTADOR COMO TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

 

3.1 OS SOFTWARES USADOS NA EDUCAÇÃO 

 

O computador é composto basicamente por duas partes: o 

hardware, que se caracteriza como a parte física juntamente com os componentes 

que fazem parte de sua composição, como o mouse, teclado, monitor, entre outros, 

e o softwares, que podem ser entendidos como a parte lógica do computador.  

O software “é o conjunto de instruções arranjadas logicamente para 

serem inteligíveis pela CPU2”, (SIDERICOUDES, 2007, p. 17) sua função básica é 

apontar as etapas que devem ser cumpridas para concluir com êxito determinado 

trabalho que esteja sendo executado. O software pode ser dividido em dois grupos 

de programas principais: básicos e aplicativos. 

Segundo Sidericoudes (2007) o software básico nada mais é do que 

um sistema operacional que gerencia tudo o que é realizado no computador, ou 

seja, ele é uma ponte entre o usuário do computador e os recursos disponíveis a ele. 

Já o software aplicativo corresponde a um programa escrito em determinada 

linguagem, utilizado para resolver determinada aplicação como, por exemplo, uma 

contabilidade ou o redigir de um texto. Esses softwares são denominados 

normalmente como softwares comerciais (BRITO, 2008).  

Trazendo todas essas informações técnicas para a discussão 

escolar, pode-se dizer que alguns softwares aplicativos foram desenvolvidos 

especialmente para serem trabalhados dentro da escola, com o objetivo voltado para 

o processo de ensino/aprendizagem dos alunos. Já outros softwares têm diferentes 

fins, como por exemplo, empresarial e adaptado para o uso nas escolas, pois, como 

visto anteriormente, o computador na escola deve ser usado para fins educativos, 

proporcionando ao aluno a construção de seu próprio conhecimento (BRITO, 2008). 

Desta forma, existem diversos softwares que são usados para fins 

educativos, apesar de terem especificidades diferentes. Em outras palavras, o aluno 

é estimulado em sua capacidade de raciocínio e como consequência absorve 

conhecimento desde que o software utilizado seja trabalhado com a intervenção do 

                                                           
2
 CPU ou UCP – Unidade Central de Processamento, componente essencial do computador onde são 

gerenciados todos os recursos disponíveis no sistema. (SIDERICOUDES, 2007) 
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professor, já que se a intervenção realmente acontecer, a aprendizagem é mais 

certa do que se o aluno trabalhar sozinho com o software, destacando, porém que a 

aprendizagem é algo muito singular e mesmo a utilização dos softwares com a 

intervenção do professor não é garantia de que todos da sala irão aprender 

efetivamente, mas é um recurso a mais para buscar esse resultado. 

Nesse sub-capítulo serão apresentados tipos de softwares 

educacionais ou não, denominados tutores, ferramentas e tutelado, que podem 

servir como base aos professores no processo de ensino quando a ferramenta 

utilizada for o computador. Cabe, então, ao professor analisar a proposta de todos 

os softwares, destacando seus pontos positivos e negativos e assim distinguir qual 

aplicativo desenvolverá mais a capacidade cognitiva de seus alunos, levando em 

consideração o conteúdo a ser trabalhado para que haja aproveitamento de todos da 

sala de aula.  

 

3.1.1 Tutores 

 

De acordo com Zacharias (2010), os tutores são softwares 

educacionais caracterizados pelo computador enquanto máquina de ensinar, ou 

seja, são programas que ao ensinar, desempenham o papel que seria do professor 

por possuirem uma metodologia semelhante. No entanto, reproduzem para o aluno a 

informação desejada sem a certeza de que o mesmo conseguiu assimilar o 

conhecimento.  

Os programas que se enquadram neste perfil apresentam para o 

aluno a pergunta e concluem em seguida com a resposta, classificando-a como 

certa ou errada. Assim, não há a possibilidade de entender o porquê do erro para 

trabalhar formas de convertê-lo posteriormente em acertos, e como a resposta certa 

já é apresentada logo em seguida a do aluno, ele não tem uma segunda 

oportunidade de refletir e organizar suas ideias para formular novas respostas. 

Segundo Zacharias (2010), este modelo de software é uma forma 

mais tradicional do ensino computadorizado, e mesmo não tendo como objetivo a 

construção processual do conhecimento no aluno, são muito utilizados nos dias 

atuais pelos professores que têm o computador como um recurso em suas aulas.  
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As categorias mais utilizadas deste tipo de software são os tutoriais, 

os de exercício e prática, os jogos educacionais e os simuladores, apresentados 

cada qual com sua função e especificidade no tópico seguinte. 

 

3.1.1.1 Tutoriais 

 

O tutorial atua como um tutor individual para o aluno, ele ensina e 

controla o processo de aprendizagem. Um dos seus pontos positivos é a forma 

como consegue abordar os conteúdos, usando diversos recursos em seu contexto, 

como imagens, animações, sons, entre outros. Estes recursos chamam a atenção 

do aluno para o software e reforça o que está sendo ensinado.  

Em contrapartida, estes softwares agem de forma tradicionalista, 

visto que reproduzem uma sala de aula e que o programa dispõe de perguntas 

objetivas. Isso gera uma aprendizagem limitada e por isso não se pode considerar 

afirmativamente que o aluno construiu ou deteve o conhecimento para si 

(ZACHARIAS, 2010). 

Em outras palavras, 

 

 Um tutorial é um software no qual a informação é organizada de acordo 
com uma seqüência pedagógica particular e apresentada ao estudante, 
seguindo essa seqüência, ou então o aprendiz pode escolher a informação 
que desejar [...]. A interação entre o aprendiz e o computador consiste na 
leitura da tela ou na escuta da informação fornecida, no avanço pelo 
material, apertando a tecla Enter, na escolha de informação, usando o 
mouse e/ou resposta de perguntas que são digitadas no teclado. 
(VALENTE, 1999, p. 90). 

 

Segundo o autor, o uso desse software pode ser cansativo se não 

for bem utilizado pelo professor. Isso se dá pelo fato do programa apresentar 

basicamente a leitura dos textos na tela do computador, ainda há em algumas 

versões a escuta para transmitir a informação. Nesses casos, a semelhança com o 

professor lecionando de forma tradicional é ainda maior. 

 

3.1.1.2 Exercício e prática 

 

O software de exercício e prática é um método de ensino que se 

assemelha aos exercícios costumeiramente realizados em sala de aula. Esses 
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softwares têm como objetivo determinadas ações, como memorização, fixação e 

repetição, como aritmética e vocabulário. A correção é feita pelo próprio computador.  

De acordo com Zacharias (2010), este é o método mais criticado 

pelos construtivistas, pois não estimula no aluno a prática de pensar e refletir sobre 

o exercício proposto para que haja a obtenção do conhecimento. Ao contrário, 

remete o aluno às mesmas situações já trabalhadas em sala, como decorar 

determinado conteúdo apenas com o intuito de reproduzí-lo em exames posteriores, 

não detendo esse conhecimento para si. 

Valente (1993) destaca que os programas de exercício e prática 

necessitam do auxílio constante do professor para manipular o conteúdo que o aluno 

está recebendo pelo computador, de forma que internalize o conhecimento, pois o 

método por si só não garante tal resultado. 

 

3.1.1.3 Jogos educacionais 

 

Os jogos educacionais podem ser vistos como uma forma divertida 

de aprendizagem, principalmente aqueles que alcançam certo grau de complexidade 

por levar o aluno a analisar o jogo para alcançar os resultados previstos pela 

máquina (ZACHARIAS, 2010). No entanto, em alguns casos, dependendo do 

conteúdo proposto e da faixa etária dos alunos, esses jogos podem tornar-se de 

difícil compreensão, impossibilitando ao aluno a sua resolução.  

Por outro lado, os jogos educacionais podem ser desafiadores e 

motivantes para o aluno, estabelecendo, de certa forma, competitividade com a 

própria máquina ou com os colegas da classe. Desta forma, o professor pode 

oferecer uma atividade lúdica que permite ao aluno entender o conteúdo 

apresentado de forma divertida e dinâmica (VALENTE, 1993). 

Entretanto, Valente (1993) aponta um dos pontos negativos dos 

jogos (sejam eles no computador ou tradicionais, muitas vezes ofertados pelo 

professor), que seria a falta de consciência dos benefícios ofertados por eles. Em 

outras palavras, o aluno pode desenvolver habilidades e estratégias, mas se tais 

aspectos não forem percebidos e apontados pelo professor para favorecer o 

desenvolvimento mental e uma transformação de esquemas de ação voltados para a 

aprendizagem, os jogos não exercerão seus objetivos. Vale lembrar que cabe, neste 
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momento, a interferência do professor para usar essas habilidades e estratégias que 

são desenvolvidas no decorrer do jogo a seu favor e principalmente a favor do aluno. 

 

3.1.1.4 Simuladores 

 

Os simuladores se caracterizam por reproduzirem fenômenos reais 

em forma de imagens interativas que simulam a situação desejada. Para Zacharias 

(2010) esse trabalho seria impossível de ser realizado no método tradicional nas 

aulas, a não ser por fotos ou relatos do fenômeno, o que exigiria uma grande 

concentração e imaginação do aluno para pensar como um determinado fenômeno 

deve ter acontecido.  

Os simuladores levam o aluno a presenciar determinada situação de 

tal forma que não poderia ser contemplada na prática, sendo assim, 

 

Com bons programas de simulação, o aluno pode desenvolver hipóteses, 
testá-las, analisar resultados, como as simulações usadas em física e 
química, muitas delas dificilmente passíveis de serem analisadas de forma 
mais realista pelos alunos. (ZACHARIAS, 2010, p. 2) 

 

Os simuladores podem ser considerados softwares fechados, 

aproximando-se do método tutorial. Mas se o professor conseguir articular para que 

a interação do aluno seja grande na simulação apresentada, ou seja, de forma 

aberta, os simuladores podem se assemelhar a atividades de programação, 

caracterizando-se assim como um software de tutelado (VALENTE, 1993). 

 

3.1.2 Ferramentas 

 

As ferramentas correspondem a softwares abertos por possibilitar ao 

professor diversificar as atividades de acordo com seus objetivos e as necessidades 

de cada aluno (ZACHARIAS, 2010). No entanto, se trabalhado de forma limitada, 

sem proporcionar ao aluno uma interação com o computador e o programa utilizado, 

as ferramentas podem se tornar softwares fechados ou tutoriais. 

Ao utilizar as ferramentas, o professor pode usufruir de um leque de 

possibilidades para auxiliar no processo de ensino/aprendizagem, desde que ele 
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realmente conheça as especificidades de cada programa, para que o uso desse 

recurso seja realmente significativo para o aluno. 

Brito (2008) aponta que os softwares de ferramenta se dividem em 

determinados programas que em sua maioria não foram desenvolvidos para fins 

educativos, mas se adaptados para o uso no âmbito escolar, podem promover aos 

alunos grandes benefícios, como será visto a seguir. 

 

3.1.2.1 Obras de referências 

 

Uma ferramenta muito útil para auxiliar o professor em sua 

metodologia com o uso do computador nas aulas são as obras de referências 

disponibilizadas em CD-ROM.  

Uma dessas obras é o dicionário em versão eletrônica, que traz de 

forma digitalizada alguns exemplares bastante conhecidos e usados nas escolas, 

como o dicionário Aurélio e outros de línguas estrangeiras, como o americano 

Webster, o britânico Oxford e o Robert da língua francesa. Há também os dicionários 

digitais que traduzem de uma língua para outra, como o Michaelis que traduz do 

inglês para o português e vice e versa. (CHAVES, 1998) 

Outro exemplo de obra de referência são as enciclopédias, que eram 

vistas, segundo Chaves (1998), como de difícil acesso por serem densas e muito 

caras, e agora são disponibilizadas em CD-ROM. Isso facilita as pesquisas e não 

ocupa tanto espaço físico como as tradicionais impressas em papel. Algumas foram 

convertidas para arquivos virtuais sem (grandes) modificações, é o caso da 

Encyclopaedia Britannica.  

Outro modelo de enciclopédia foi desenvolvido pela Microsoft, 

exclusivamente para a publicação eletrônica, o que a torna mais interativa por ter 

sido projetada para esse fim. Uma dessas enciclopédias é a Encarta, a primeira a 

ser desenvolvida apenas nesse formato digital (CHAVES, 1998). 

Os corretores ortográficos, que também se enquadram como obras 

de referência, podem ser encontrados no programa de produção de texto da 

Microsoft (Microsoft Word). De acordo com Chaves (1998), este corretor consegue 

identificar milhares de erros ortográficos durante a digitação, embora tenha seus 

problemas na percepção correta de determinadas palavras.  
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Um corretor gramatical foi desenvolvido pela ITAUTEC3 com o 

objetivo de acompanhar seu próprio software de processador de texto, o Redator. 

Além disso, esse recurso também funciona com o Microsoft Word, obtendo bons 

resultados ao sugerir correções aos textos digitados, embora também contenha 

alguns erros de concordância gramatical, assim como ocorre nos corretores 

ortográficos, o que é normal segundo Chaves (1998) nesses tipos de ferramentas.  

Outro tipo de ferramenta que se caracteriza como obra de referência 

é o tradutor. De acordo com Chaves (1998), os tradutores são cada vez mais 

aceitos, tanto em ambientes educativos quanto em outros contextos, principalmente 

pelo fato de estarem mais confiáveis e seguros. Porém eles ainda só traduzem 

palavra por palavra e não a frase na sua totalidade, com isso os tradutores não 

conseguem contextualizar as frases e escolher o vocábulo mais adequado além de 

não fazer a concordância gramatical, o que resulta muitas vezes na distorção do 

texto original. 

 Esse fator pode ser usado pelo professor como um método de 

ensino, pois 

 

Programas tradutores, quando nos permitem examinar e mesmo alterar as 
regras usadas para traduzir, podem ser excelentes ferramentas 
pedagógicas no ensino de línguas, pois mostram como a alteração de 
regras gramaticais pode alterar drasticamente o sentido do texto e, 
consequentemente, a tradução. (CHAVES, 1998, p. 128). 

 

Segundo a citação acima, o autor mostra que mesmo a partir de um 

aspecto negativo dos programas tradutores, ou seja, os erros consequentes da 

tradução, existe a possibilidade do professor utilizar tal ferramenta a seu favor.  

Assim, percebe-se que os benefícios ou não da utilização dos 

programas e a qualidade como eles chegam até o aluno depende, em grande parte, 

da mediação do professor.  

 

3.1.2.2 Pacotes aplicativos genéricos 

 

As ferramentas são utilizadas pelos alunos como forma de 

manipulação de informações e são mais um recurso, já que "muitas vezes são 

                                                           
3
 Itaú Tecnologia S/A. 
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softwares de uso genérico em outras áreas" (ZACHARIAS, 2010, p. 1). Trata-se de 

softwares comerciais, como por exemplo, processadores de texto, planilhas, bancos 

de dados, multimídias, entre outros. Neste caso, a aprendizagem ocorre através do 

computador e da constante mediação do professor. 

Os pacotes aplicativos genéricos também são considerados 

softwares de ferramentas. O seu uso pode servir de base para introduzir a criança 

ao mundo digital, tanto dentro da escola como também fora dela. Um exemplo 

desses pacotes são os processadores de textos, que são disponibilizados no 

mercado por diversas empresas do ramo, privadas ou não. 

Segundo Chaves (1998), o uso de processadores de textos como 

parte da metodologia de ensino pode ser um recurso muito proveitoso em diferentes 

aspectos. Primeiro, o simples fato da criança aprender a trabalhar com essa 

ferramenta já é um ponto positivo, pois são grandes as chances de precisar desse 

aprendizado fora da escola, principalmente em sua vida profissional.  

Outro aspecto apontado pelo autor é o ensino de produção de textos 

com crianças dos anos iniciais do ensino fundamental e que encontram dificuldades 

para escrever, uma vez que o fato de ter que “desenhar” as palavras muda o seu 

foco do conteúdo do texto a ser desenvolvido para a escrita em si.  

O computador, mais especificamente o processador de texto, pode 

ser um auxiliar nesse processo que terá como objetivo manter a concentração da 

criança no conteúdo de sua redação, nas concordâncias gramaticais e na ortografia. 

Entretanto, o computador neste caso não deve ser usado repetidamente para esse 

fim. Vale destacar que é muito importante para a criança adquirir prática na escrita, 

exercício esse que não pode ser deixado em segundo plano na prática pedagógica. 

(CHAVES, 1998). 

Outro pacote aplicativo genérico é o gerenciador de apresentações, 

que é um recurso utilizado para preparar apresentações em slides, seja para uma 

palestra, uma aula ou mesmo um seminário. Essa ferramenta pode ser usada não 

só para montar uma apresentação, mas para mostrar aos alunos como é composta 

uma apresentação e como ela deve ser organizada de forma didática e ao alcance 

da compreensão de todos os que estão assistindo-a. Assim, é possível familiarizar 

os alunos a uma prática que provavelmente precisarão futuramente.  

Quanto às planilhas eletrônicas, nota-se que apresentam a tela 

dividida em linhas e colunas e permitem que o aluno possa desenvolver diversos 
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cálculos e problemas matemáticos, sejam eles mais ou menos elaborados 

(CHAVES, 1998). 

Assim, pode-se concluir que os programas de aplicativos genéricos 

são aplicativos comerciais e não foram desenvolvidos com finalidade pedagógica. 

No entanto, podem ser ferramentas úteis se forem usados com criatividade pelo 

professor. Por isso, é preciso fazer uma ponte entre esses aplicativos e o conteúdo 

trabalhado, para que a aula não seja apenas de informática, em que os alunos 

aprendem a manusear os programas sem serem beneficiados pedagogicamente 

com o uso dessas ferramentas. 

 

3.1.3 Tutelado 

 

Os tutelados são softwares característicos pelo seu tipo de 

utilização, em que o aluno ensina o computador. Em outras palavras, o aluno 

interage com o computador através de comandos para que o mesmo execute 

tarefas, desta forma o aluno constrói seu conhecimento. O tutelado pode também 

ser chamado de linguagem de programação de acordo com Valente (1993). 

Entre as vantagens do tutelado estão: a linguagem, que é precisa e 

não ambígua e o fato de possibilitar sua observação no decorrer da execução. Com 

o isso, o aluno pode verificar suas ideias e seus conceitos durante o processo e 

consequentemente se houver algum erro, pode verificar a origem do problema. 

Alguns exemplos de tutelado são: o logo e os sistemas de autoria. (VALENTE,1993) 

O logo é o programa tutelado mais conhecido e pode ser utilizado 

em qualquer nível de ensino. É representado pelo desenho de uma tartaruga que 

obedece aos comandos pré-estabelecidos pelo aluno, como por exemplo, a 

quantidade de passos que a tartaruga deverá dar, se movimentando por todo o 

espaço da tela. 

Segundo Valente (1993), entre as maiores dificuldades de utilização 

do logo na escola estão a falta de domínio em manusear o programa pelo professor, 

a não capacidade do computador para processar o programa e o fato dele não 

abordar todas as áreas do conhecimento, pois suas especificidades estão mais 

voltadas para disciplinas exatas, como a matemática e a física. Além de ser um 

programa de alto custo, o que dificulta muitas vezes a escola em conseguir recursos 

para sua aquisição. 
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É importante ressaltar que embora os softwares educacionais atuem 

como coadjuvantes na educação, por si só não criam situações de aprendizado. 

Devem ser usados como complemento às leituras e às discussões já realizadas em 

sala de aula, cabe, então, ao professor o papel de agente do aprendizado, para 

mediar o processo de ensino/aprendizagem dos seus alunos. 

 

3.2 APRENDIZAGEM INSTRUCIONISTA 

 

Através da análise dos softwares apresentados e especificados no 

sub-capítulo anterior, pode-se observar que as abordagens metodológicas nas quais 

cada um trabalha em relação ao processo de ensino/aprendizagem são bem 

distintas umas das outras. Em uma abordagem pedagógica, os softwares 

classificados como tutores, assim como os de exercício e prática e determinados 

jogos (que se enquadram como softwares tutoriais) são classificados como 

aprendizagem instrucionista. 

Para Papert (2007), a aprendizagem instrucionista refere-se a um 

aperfeiçaomento da instrução, ou seja, a aprendizagem se dá ao instruir o aluno, o 

diferecial é que essa instrução é feita de forma tecnolológica, usando o computador 

como recurso.  

Gomes (2002), com base nessa abordagem de Papert, afirma que 

em situações em que são utilizados softwares característicos do instrucionismo, o 

computador pode ser visto apenas como mais um recurso audiovisual disponível 

assim como a televisão e o vídeo quando usado sem uma finalidade pedagógica, ou 

seja, sem maiores benefícios para o aluno quanto suas aprendizagens. 

Valente (2002) destaca a ideia de que o aluno é ensinado ou 

instruido pela máquina, ou seja, a informação já encontra-se organizada em 

determinada sequência, cabe ao aluno utilizar essa sequência em sua totalidade ou 

selecionar alguma informação específica (a escolha se dá a partir dos comandos do 

professor que toma por base o objetivo que pretende alcançar com o recurso 

utilizado). Quando a sequência é seguida integralmente, o computador tem o 

domínio do ensino e, neste momento, o aluno apenas responde às perguntas 

ofertadas pela máquina e esta passa, então, para o tópico seguinte.  

Chaves (1998) ressalta que a sigla “CAI” (Computer- Assisted 

Instruction, em português Instrução Assistida pelo Computador) é utilizada para se 
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referir a este modelo de aprendizagem. Como o nome já diz, é um modelo 

convencionalmente instrucional que faz uso basicamente de exercícios de repetição 

como metodologia (CHAVES, 1998). 

O aluno, na abordagem instrucionista, permanece na maioria das 

vezes com o papel passivo da aprendizagem, apesar de que em alguns momentos 

ele pode realizar tarefas solicitadas pelo computador. De acordo com Valente 

(2002), com o instrucionismo, fica também bastante limitada a avaliação do 

professor quanto ao grau de aprendizagem que seu aluno alcança com o recurso 

utilizado. Além disso, nesse caso, o computador não oferece meios para analisar em 

qual momento e como o aluno está processando determinada informação. 

Valente (2002) destaca como um ponto negativo dessa forma de 

ensino, o fato do computador estar programado para receber determinada resposta. 

Uma vez que o aluno oferte uma resposta diferente às que estão previstas pela 

máquina, mesmo estando certa, o computador acusará como errada, não 

oferecendo ao aluno a oportunidade de defender sua forma de pensar ou de resolver 

o probema. Neste caso, a importância é dada ao fim do problema sem levar em 

consideração os meios de resolução. 

Nesse aspecto, a aprendizagem instrucionista é restritiva e 

 

As principais críticas a esse tipo de utilização centram-se no fato de que a 
pedagogia utilizada – basicamente de estímulo e resposta – é muito 
estreita, às vezes desnecessariamente cansativa, e, por vezes, conducente 
a uma forma limitativa ou mesmo errônea de aprendizagem: a 
aprendizagem (basicamente passiva) por repetição e memorização. 
(CHAVES, 1998, p. 69) 

 

Na linha de pensamento de Chaves (1998), apesar das críticas, a 

aprendizagem instrucionista também possui seu lado positivo quando trabalhada de 

forma bem concebida. Como por exemplo, com conteúdos que necessitam ser 

memorizados, como a tabuada. Nesses casos, a tecnologia é uma motivação a mais 

aos alunos, que realizam com mais dedicação e prazer as tarefas. Tais tarefas 

podem, muitas vezes, tornar-se maçantes e sem significado quando transmitidas de 

forma tradicional pelo professor, ou seja, quando o aluno fica no papel de receptor 

de informação e só a utiliza novamente quando precisa retransmitir essa informação 

para o professor no momento da avaliação.  

Nessas situações específicas, a aprendizagem instrucionista pode 
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auxiliar o professor na transmisão da informação de forma dinâmica e mais atraente 

ao aluno. O uso desses softwares fechados é também uma tentativa de que 

conteúdos mais complexos que têm a memorização como um de seus requisitos 

sejam apreendidos pelo aluno, e não apenas decorados por um tempo limitado e 

posteriormente esquecidos.  

 

3.3 APRENDIZAGEM CONSTRUCIONISTA 

 

Os softwares de tutelado e de autoria, ou softwares abertos, onde o 

aluno pode interagir com o computador, são classificados como aprendizagem 

construcionista ou aprendizagem da construção, proposto por Papert (2007) com 

base no construtivismo piagetiano.  

As ferramentas podem enquadrar-se no modelo de aprendizagem 

construcionista desde que a utilização das mesmas aconteça de forma que propicie 

a construção do conhecimento no aluno com a intervenção do professor. Se, ao 

invés disso, forem utilizadas de forma limitada e sem mediação de um agente de 

aprendizagem, as ferramentas podem passar a ter caráter instrucionista. 

Segundo Valente (2002, p. 136) “o aluno usa as TIC como máquina 

para ser ensinada”, em que a construção do conhecimento acontece por intermédio 

do computador. Essa utilização dos softwares de caráter construcionista pode ser 

para resolver problemas, produzir textos ou elaborar apresentações de multimídias. 

 O construcionismo envolve diversas ações que o aluno precisa 

desenvolver para alcançar os objetivos do sistema, é uma forma de aprendizagem 

que utiliza “[...] um processo próprio, reflexivo e transformador em que ideias, 

experiências e diferentes percepções são inter-relacionadas e algo novo é criado”. 

(GOMES, 2002, p. 128). 

Outra característica também apontada por Gomes (2002) é o fato de 

que os softwares construcionistas proporcionam a aluno e professor a oportunidade 

de trabalhar com a interdisciplinaridade, pois é preciso retomar outras áreas do 

conhecimento para realizar a atividade proposta pelo computador. 

Os softwares educativos construcionistas somados a intervenção do 

professor solicitam determinadas ações que propiciam ao aluno a oportunidade de 

construir sua própria aprendizagem. Para Papert (2007, p. 134), a aprendizagem 

construcionista “é ensinar de forma a produzir a maior aprendizagem a partir do 
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mínimo de ensino”. Entretanto, o autor completa ressaltando que não basta reduzir a 

quantidade do ensino se a qualidade não for alterada, é preciso uma ponderação 

para que o professor consiga produzir mais, usando melhor seu tempo. Como 

consequência, o aluno aprenderá mais e, ao mesmo tempo, com qualidade. 

O processo de ensino/aprendizagem a partir desses softwares 

abertos acontece de forma que o aluno descreve para o computador todo o 

processo de execução de determinado problema, o computador, por sua vez, 

registra essas informações e apresenta a partir delas um resultado para o aluno. 

Caso esse resultado seja o esperado, o problema está resolvido, porém se o 

resultado não corresponder ao que era esperado, o aluno precisará refletir sobre 

suas ideias e encontrar o ponto em que houve o erro para repassar a execução do 

problema ao computador, buscando, assim, o resultado correto.  

Todo esse ciclo de comunicação entre computador-aluno recebe o 

nome de “descrição-execução-reflexão-depuração” (VALENTE, 1993, 1999; 

ALMEIDA, 2000 apud GOMES, 2002, p. 127). Tal ciclo tem como objetivo sempre a 

resposta correta ao problema fornecido. Caso haja o erro e aluno precise refazer 

suas ideias, é apresentada a ele a resolução do problema pela máquina, o que o 

ajuda a encontrar seu erro e o professor a localizar as aprendizagens já adquiridas e 

as dificuldades encontradas, conseguindo então mediar onde for preciso (VALENTE, 

2002). 

Portanto, esse ciclo de descrição-execução-reflexão-depuração não 

acontece apenas com o aluno interagindo com o computador, é preciso que haja a 

mediação do professor nesse processo. É importante que ele tenha seu trabalho 

pautado no construcionismo para compreender as ideias do aluno ao fazer a ligação 

com a resposta do computador e ao mediar aluno-computador. Desta forma, os 

erros serão construtivos e a aprendizagem acontecerá de forma efetiva. 

Valente (2002) também ressalta que a aprendizagem construcionista 

estimula o raciocínio do aluno e o ensina a aprender construindo estratégias para a 

resolução de problemas e instigando a edificação de novos conhecimentos. Essa 

concepção de aprendizagem remete ao aluno a percepção da responsabilidade de 

realizar determinada tarefa e o significado que ela tem, pois “os alunos precisam ter 

a sensação de que seu trabalho é importante, que o que eles fazem importa e que 

outras pessoas ficarão interessadas e se importarão com o que eles descobriram” 

(SANDHOLTZ; RINGSTAFF; DYWER 1997 apud GOMES 2002, p. 128). 
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Assim, é possível instigar no aluno o interesse e a motivação em 

realizar as atividades propostas, a partir desse interesse o professor pode trabalhar 

buscando aprimorar o processo de ensino/aprendizagem de sua sala, lembrando 

que cada aluno tem suas características individuais e a aprendizagem pode 

acontecer em momentos e de formas diferentes. 
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4 OS SOFTWARES DE AUTORIA 

 

Os softwares educacionais apresentados anteriormente mostram 

que, a partir de diferentes formas de abordar os conteúdos, conseguem estimular a 

construção de conhecimento no aluno. Isso ocorre com mais ou menos intensidade 

dependendo do software que é utilizado e a forma como o professor faz a mediação 

entre o aluno e a informação recebida por meio do computador, a qual é processada 

pelo aluno em busca de compreensão. 

Os softwares de autoria ou softwares abertos, como também são 

conhecidos, conseguem um alto grau de interação com o aluno que o manuseia, 

pois são característicos, segundo Valente (1999), por romper com a visão linear 

encontrada em um texto tradicional, com sua estrutura composta por linhas 

subsequentes em que apresentam o conteúdo do texto de forma estática e objetiva. 

Esse rompimento com a composição linear acontece para permitir que a leitura de 

determinado texto seja feita de forma dinâmica e interativa através dos “hipertextos”. 

Valente (1999) conceitua os hipertextos como 

 

[...] sistemas computacionais capazes de criar ligações lógicas entre 
conceitos relacionados num texto, de forma que a leitura deste pode deixar 
de ser linear. Podemos, então, definir os sistemas de hipertextos como 
sendo uma representação eletrônica de um documento onde é possível ao 
usuário fazer uma leitura não apenas sequencial, mas também por meio das 
relações entre determinados conceitos, figuras, etc.(VALENTE, 1999, p. 59) 

  

De acordo com o conceito de Valente (1999), os hipertextos 

possibilitam ao aluno o contato com um texto em que a leitura acontece de forma 

dinâmica, pois o aluno dispõe, no decorrer deste texto, de elementos próprios da 

tecnologia computadorizada, como sons, imagens, figuras animadas, vídeos, 

gráficos e links que complementam o assunto abordado. Valente (1999) ainda 

conclui que, a partir deste software, a informação é apresentada ao aluno através de 

fragmentos de um documento e de suas interligações, que permitem uma 

compreensão mais ampla e completa sobre essa informação. 

Cox (2003) afirma que os softwares de autoria são bem aceitos pela 

maioria dos pesquisadores da informática educativa por tratar-se de programas 

maleáveis, que oferecem mobilidade para a sua utilização em diferentes conteúdos 
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e contextos de salas de aula, além do fato de alguns estarem disponíveis 

gratuitamente, o que facilita a introdução do software na metodologia da escola. 

No entanto, tanto Cox (2003) como Valente (1999) ressaltam a 

importância da mediação do professor durante a utilização dos softwares de autoria, 

pois se trabalhados apenas pelo aluno, não têm o retorno esperado para sua 

categoria. É preciso a intervenção do professor para que os resultados almejados 

sejam realmente alcançados. 

Alguns exemplos de softwares de autoria são: Scratch, Hagáque e o 

Visual Class, que serão especificados a seguir. 

 

4.1 SOFTWARE SCRATCH 

 

O Scratch é um programa de linguagem desenvolvido pelo MIT 

(Massachusetts Institute of Tecnology), a partir dele é possível elaborar vídeos, 

jogos, animações, música e arte (ROSA; VECCHIA, 2009). Segundo os autores, o 

programa é conduzido pelo aluno basicamente através das conexões de blocos que 

correspondem aos comandos que as figuras animadas usarão como referência para 

se locomoverem pelo cenário. Em outras palavras, para fazer uso do Scratch, o 

aluno deverá expressar suas ideias sobre o que o personagem irá fazer nos 

comandos do programa. Desde a mais simples ação que será desenvolvida pela 

figura, como andar, falar, etc., tudo é descrito a partir dos comandos. 

Um dos pontos positivos deste software, apontado por Rosa e 

Vecchia (2009), é que não é preciso conhecer todos os comandos do programa. 

Com o mínimo de instrução, o aluno consegue manipular o programa através do 

próprio manuseio e de sucessivas tentativas. Outro fator positivo é o fato de que o 

software está disponível para download de forma gratuita, o que amplia as 

possibilidades de utilizá-lo nas escolas.  

A figura 1 mostra a composição principal do programa. A região 

central corresponde à localização onde a programação do jogo é feita, ou seja, todos 

os comandos que o aluno deseja que seu personagem execute serão dispostos 

nessa região em formato de lista.  
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Figura 1 - Estrutura principal do Scratch 

 

Fonte: Rosa; Vecchia, (2009). 

 

Os autores relacionam a lista do quadro central com a brincadeira de 

lego, pois os comandos são “encaixados” entre si (figura 2).  

 

No canto superior esquerdo, localizam-se os blocos de grupos de comandos 
para construção das operações do objeto que estão divididos em: 
movimento, aparência, som, caneta, controle, sensores, números e 
variáveis. (ROSA; VECCHIA, 2009, p. 3). 

 

Os grupos de comandos compõem as alternativas de ações que o 

personagem pode executar. O personagem em si é denominado de traje pelo 

programa e o aluno pode escolher o de sua preferência entre as opções 

apresentadas pelo sistema ou usar as imagens próprias do computador. 
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Figura 2 - Lista de comandos que o personagem irá realizar.  

 

Fonte: Rosa; Vecchia, (2009). 

 

O grupo de comandos descrito como Movimento refere-se a toda a 

movimentação ou rotação que o personagem irá desenvolver. A Aparência é o grupo 

de comandos responsável pela substituição do traje e também por fazer o traje 

aparecer e desaparecer. Os comandos de Som permitem a importação de músicas 

para a atividade organizada no programa. Com o comando Caneta é possível 

desenhar traços de espessuras e cores variadas para acompanhar o traje quando 

ele caminha. O Controle é o grupo de comandos pré-definidos que fazem ligação 

com os demais comandos para que a ação na totalidade tenha uma sequência 

lógica. Os comandos Sensores têm a finalidade de perceber cores, distâncias e 

posições, normalmente são compatíveis com outros comandos. (ROSA; VECCHIA, 

2009).  

O grupo de Números, que também se localiza nos comandos, refere-

se, segundo Rosa e Vecchia (2009, p. 3), a “os operadores lógicos (maior, menor, 
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igual, e, ou, não), as quatro operações, sorteio de números, as funções 

trigonométricas e suas inversas [...]”. Este é o comando no qual o professor 

consegue relacionar os conteúdos da matemática, que, segundo os autores, é a 

disciplina base do Scratch. 

 

Figura 3 - Retorno ao aluno das produções dos comandos feitas por ele. 

 

Fonte: Rosa; Vecchia, (2009). 

 

Como visto na figura 3, o lado direito da tela do programa tem a 

finalidade de oferecer uma prévia do que está sendo construído. Assim, o aluno, 

após construir sua lista de comandos (mesmo antes de finalizá-la), pode ver o que já 

foi construído até então com a execução dos comandos pelo traje. 

O Scratch, seguindo a linha teórica de Rosa e Vecchia (2009), é um 

software de autoria muito interessante para ser trabalhado como metodologia 

principalmente se o foco da aprendizagem for conteúdos exatos. O que não limita o 

professor a trabalhar apenas nessa área, dependendo do objetivo da aula, o 

professor pode trabalhar de forma interdisciplinar mesclando a área de exatas com 

outros conteúdos.  
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É um programa lúdico que exige do aluno concentração e 

imaginação, além de trazer um retorno positivo para quem o manuseia, pois permite 

contemplar o trabalho finalizado em formato de jogos, animações, histórias 

interativas, simulações, entre outros. E ainda remete ao aluno a sensação de um 

trabalho com bastante significado por ser uma criação própria.  

O professor pode desenvolver diversas atividades a partir do 

Scratch, mas é importante finalizá-las com a socialização entre os alunos, de modo 

que tenham a oportunidade de dividir com os colegas o seu trabalho finalizado, para 

que a atividade tenha efetivamente seu caráter significativo. 

  

4.2 SOFTWARE HAGÁQUE 

 

O software Hagáque foi desenvolvido com fins pedagógicos a partir 

da dissertação de mestrado de Sílvia Amélia Bim, com o auxílio de Eduardo Hideki 

Tanaka, no Instituto de Computação da UNICAMP. Seu objetivo é auxiliar no 

processo de ensino/aprendizagem das crianças, de forma lúdica e divertida 

(ROCHA, 2011). 

O Hagáque é um software de autoria utilizado especificamente para 

a criação de histórias em quadrinhos de forma menos complexa, principalmente para 

que crianças com dificuldades de manusear o computador também possam ter 

acesso a esse recurso. Atualmente, o software está em processo de readequação 

para que crianças com necessidades especiais também possam manuseá-lo.  

Um aspecto positivo deste software é que a partir dele o professor 

consegue abordar diversas disciplinas, visto que a criação de histórias em 

quadrinhos pode abranger todos os conteúdos, não se restringindo a determinada 

área, apesar de estimular com maior ênfase a produção de texto. Assim como o 

Scratch, o Hagáque é um software gratuito que pode ser baixado em qualquer 

computador com o sistema operacional Windows (BIM, 2001). 

A figura 4 representa a tela inicial do Hagáque, e a partir desta tela o 

aluno já pode desenvolver sua história. Na opção Figuras o aluno pode inserir o 

cenário de sua história, os personagens, determinado objeto, caso seja necessário, 

e os balões de diálogo entre os personagens. 
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Figura 4 - Tela inicial do Hagáque. 

 

Fonte: Bim (2001) 

 

O aluno também tem a opção de usar o botão Onomatopéia, que são balões 

já com o texto inserido (opções de onomatopéias) e de acordo com esse texto é 

reproduzido o som correspondente, o que torna possível unir imagem, texto e som 

na história como mostra a figura 5. 

 

Figura 5 - Imagem do banco de dados de Onomatopéias. 

 

Fonte: Bim (2001) 
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Para inserir o texto da história, ou seja, as falas dos personagens, o 

aluno clica no botão com a letra “A”. Assim, irá abrir a janela de edição de texto 

como mostra a figura 6. 

 

Figura 6 - Janela de edição de texto dos personagens. 

 

Fonte: Hagáque (2011) 

 

Um recurso ofertado pelo Hagáque é o som, que permite ao aluno 

importar do banco de dados do software ou gravar a fala desejada. Esse recurso 

pode ser utilizado com crianças que ainda têm dificuldade na escrita, apesar de que 

a escrita pode também ser agregada ao som. (figura 7) 
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Figura 7 - Opção de gravar som de acordo com a fala do personagem. 

 

Fonte: Hagáque (2011) 

 

As histórias em quadrinhos desenvolvidas pelas crianças através do 

software Hagáque podem ser impressas ou publicadas na Internet, em sites da 

escola quando houver, ou até mesmo em blogs que o professor pode criar ou usar 

um já existente. Cabe ao docente avaliar o melhor recurso para divulgação das 

histórias, de forma que fique acessível aos demais alunos da sala e haja 

socialização através da atividade desenvolvida (BIM, 2001). 

De acordo com Silva (2011), a história em quadrinhos é a junção de 

imagens e a linguagem escrita que formam uma sequência narrativa contínua, 

 

É esta dinamização da leitura que consideramos importante para a criança 
em processo de aprendizagem e ampliação do conhecimento, pois permite 
que ela se empolgue e produza textos maiores e cada vez mais complexos, 
fazendo uso de um recurso atraente como o computador e de um gênero 
textual rico e divertido como as histórias em quadrinhos. (SILVA, 2011, p. 
05) 

 

Considerando a citação de Silva (2011), percebe-se que o Hagáque 

é um software de autoria que pode trazer benefícios aos alunos durante o processo 

de ensino/aprendizagem, pois é um recurso que estimula a fixação da informação na 

montagem das histórias, além de tornar a aprendizagem interessante e prazerosa 
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para o aluno. Segundo a autora, a história em quadrinhos também é de fácil 

assimilação pelos alunos, o que torna a atividade mais espontânea, gerando, assim, 

uma maior aprendizagem.  

 

4.3 SOFTWARE VISUAL CLASS 

 

O Visual Class trata-se de um software de autoria utilizado para a 

criação de aulas e palestras multimídias, assim como livros, catálogos eletrônicos, 

CDs institucionais e sites na Internet. O software foi criado no ano de 1995 pela 

Escola Politécnica da USP, que buscava um software de autoria que possibilitasse a 

criação de aulas de multimídias em um formato fácil e acessível a todos os 

professores. A partir dessas características, tal software foi desenvolvido com foco 

na facilidade de seu manuseio (CLASS, 2011). 

O Visual Class teve uma grande aceitação e tornou-se conhecido 

internacionalmente ao representar o Brasil no Evento de Tecnologia Educacional na 

Califórnia – USA, apresentado pelos representantes do Ministério da Educação, no 

ano de 1998. 

Quanto ao seu uso, o Visual Class é um recurso bastante útil no 

auxílio metodológico para o professor. Entretanto, este software pode apresentar 

duas faces distintas na aprendizagem do aluno dependendo da forma como é 

utilizado nas aulas. Pode ter aspecto tradicional ou instrucionista, se o professor 

usá-lo para desenvolver suas aulas e apresentá-las a seus alunos apenas como 

mais um recurso visual. Ou ainda, pode ter uma perspectiva construcionista, se 

através do seu uso oferecer ao aluno a oportunidade de criar algo, seja uma 

apresentação, um vídeo ou um jogo, tomando por base um tema específico. Nesse 

caso, cabe ao professor o papel de orientar as criações de seu aluno.  

Muitas escolas públicas e privadas já aderiram ao Visual Class, e 

fazem uso dele a partir dos anos iniciais do ensino fundamental (crianças com seis 

anos) e seu uso se estende até as universidades mesmo sendo um software pago, 

diferente dos outros dois descritos acima. (CLASS, 2011). 

Por ser um software de fácil manuseio, o professor também pode 

optar por utilizar com crianças menores, inclusive da educação infantil, neste caso o 

mais indicado é o Kid Class 2.0, que foi desenvolvido a partir do mesmo contexto do 
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Visual Class, porém com recursos mais lúdicos e coloridos voltados especificamente 

para as crianças (figura 8). 

 

Figura 8 – Tela do software Kid Class no recurso “Colorindo figuras”. 

 

Fonte: Class (2011) 

 

A forma mais utilizada do Visual Class nas escolas que já o aderiram 

como recurso para o processo de ensino/aprendizagem é na criação de projetos 

pelos alunos, a partir dos temas apresentados pelo professor. A figura 9 mostra o 

menu principal de um projeto cujo o tema é a deficiência física e mental e o processo 

de inclusão dessas crianças nas escolas. 

 

Figura 9 - Projeto “Uma escola para todos”, desenvolvidos por alunos da 4° série de 

uma escola municipal em Marília – SP. 

 

Fonte: Class (2011) 

http://www.classinformatica.com.br/projetos/marilia/
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O professor precisa acompanhar todo o processo de criação desses 

projetos para que sua avaliação seja diagnóstica e processual. Na finalização dos 

projetos, estes podem ser gravados em CD ROM e assistidos posteriormente, sem a 

necessidade de usar o software Visual Class para isso, ou mesmo disponibilizados 

para download na Internet.  

O Visual Class permite ao aluno ser agente ativo de sua 

aprendizagem, além de desenvolver autonomia e responsabilidade nos estudos, 

pois é preciso pesquisar sobre o assunto proposto e assim construir subsídios 

suficientes para desenvolver o projeto que lhe foi solicitado. 

De acordo com o site Class (2011) quando utilizado em aulas 

expositivas, o professor prepara sua aula no computador central, que repassará 

essas informações para os demais computadores através do software em questão. 

Cada aluno, de acordo com seu ritmo, assistirá às aulas digitais. Caso o professor 

disponibilize também exercícios para que resolvam, o programa automaticamente 

corrigirá os exercícios já fornecendo ao aluno sua pontuação de erros e acertos. 
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5 O USO DA INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO 

 

5.1 DESIGUALDADE DIGITAL NO BRASIL 

 

Antes de analisar a realidade escolar quanto ao uso da tecnologia e 

da informática, é preciso voltar o foco para a realidade de nosso país no que diz 

respeito à desigualdade digital. 

Ao considerar, de forma generalizada, a quantidade de pessoas que 

tem acesso à internet em casa, o Brasil fica em 76° lugar em relação ao restante dos 

países pesquisados, reforçando que essa colocação não é mundial, e sim entre 193 

países que foram pesquisados no ano de 2007. (WAISELFISZ, 2007) 

Dentro do âmbito escolar, a desigualdade digital é muito significativa, 

conclusões atingidas através da mesma pesquisa citada anteriormente, realizada em 

2007, mostram que “[...] entre os estudantes do ensino fundamental, só 2,5% dos 

mais pobres usaram computador na escola. Esse índice sobe para 37,3% no grupo 

de alunos de maior nível de renda.” (WAISELFISZ, 2007, p. 5). 

Ao tomar como referência essa pesquisa que foi realizada pela Rede 

de Informação Tecnológica Latino Americana (RITLA), pelo Instituto Sangari e pelo 

Ministério da Educação (MEC) citada por Waiselfisz, 2007, pode-se dizer que são 

alarmantes os números apresentados. Uma vez que a tecnologia é parte integrante 

do momento histórico em que estamos inseridos e por tratar-se de uma população 

jovem, citada na análise em questão, percebe-se que são poucos os que têm 

acesso à tecnologia digital. Isso mostra também que há muito a ser feito, e a 

instituição escolar, em muitos casos, oferece a única oportunidade em que esses 

alunos têm acesso à informática, podendo, assim, interferir para uma mudança 

positiva nos dados apontados pela pesquisa. 

 

5.2 FORMAÇÃO DOS PROFESSORES: PRIMEIRO PASSO PARA INFORMATIZAR AS ESCOLAS 

 

A escola precisa assumir seu papel de mediadora entre o indivíduo e 

aquilo que o cerca. Somos marcados pelo momento histórico em que vivemos e 

necessitamos pertencer a este período e manipular os instrumentos tecnológicos 

que fazem parte da prática social e SILVA FILHO já afirmava isso em 1988. 
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A respeito da informática, a constatação é simples. Ela está presente no 
sistema de produção da sociedade capitalista moderna e como tal, sua 
lógica, sua base científica, seu uso e suas implicações em todos os 
aspectos precisam ser compreendidos e dominados pela classe 
trabalhadora. A este papel uma escola compromissada com a 
transformação não pode se furtar. (SILVA FILHO, 1988, p. 3). 

 

Nascimento (2007) aponta que além da inserção da tecnologia, é 

preciso uma preparação prévia da equipe pedagógica. Este processo não deve 

acontecer apenas em um momento inicial, mas em constantes formações, tendo em 

vista que a tecnologia esta sujeita a transformações e a escola precisa acompanhar 

essas mudanças. Depois disso, inicia-se um trabalho de como organizar as aulas de 

tal forma que os recursos tecnológicos não sejam utilizados em vão, mas que 

interfiram diretamente na criatividade e no desenvolvimento da criança, o que por 

consequência ajudará na sua aprendizagem.  

Sabe-se que todo esse processo de adaptação não é simples. 

Moran (2004) ressalta a dificuldade da inclusão da tecnologia nas escolas. Por conta 

disso, acredita que deve ser feita de forma gradual. Para o autor, o ideal seria uma 

reformulação do currículo escolar a fim de insirir a tecnologia, ainda que este 

processo seja lento e as adaptações ocorram gradualmente, pois a escola atual 

encontra-se desmotivadora e carente de novas formas de ensino segundo o autor. 

A tecnologia pode ser um recurso que auxilia na desmistificação 

desse tabu e traz benefícios, tanto para alunos como para professores, desde que 

seja trabalhada com cunho pedagógico e sempre com a mediação do professor para 

estimular o processo de ensino/aprendizagem. (MORAN, 2004). 

As transformações que deverão ser realizadas para que tal processo 

tecnológico seja implantado são muitas, mas o fator chave será a preparação dos 

professores, já que o contato com a sala de aula compete a eles e a utilização 

prática dos recursos tecnológicos com os alunos terá o professor enquanto mediador 

desse trabalho. 

O Primeiro Seminário Nacional de Informática na Educação, 

realizado de 25 a 27 de agosto de 1981, na Universidade de Brasília, cujos 

palestrantes e assuntos abordados já foram tratados anteriormente no capítulo 2.2, 

trouxe como uma das discussões assuntos referentes à formação de professores e 

como adaptá-los a tais modificações. 
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Após diversos ciclos de estudos e debates, começou a se esclarecer para o 
grupo a necessidade de instrumentalizar o professor.  Não no sentido de 
simplesmente levá-lo a utilizar o computador em sua sala de aula (ainda 
que isto fosse possível a curto prazo, e sabemos que não é), mas, muito 
mais no sentido de sensibilizá-lo para a necessidade de preparar-se para 
dar um conteúdo francamente educacional a questões que até então 
vinham tendo um cunho quase que somente informacional.  A formação de 
Centros de apoio, a nível regional, e a implantação de laboratórios de 
informática para favorecer a produção e a troca de experiências passou a 
fazer parte de nossos horizontes de médios e longos prazos. (SILVA FILHO, 
1988, p.13). 

 

Segundo Alberto Sobrinho (2004), o PROINFO é o programa ao qual 

o governo recorre para realizar as formações dos professores da rede pública, com 

atividades de especialização digital. Para o autor, o desenvolvimento profissional 

dos professores alcançado através das formações continuadas,  

 

[...] pretende efetivar-se como uma contribuição ao sistema educacional, 
como repercussões na melhoria da qualidade do processo ensino-
aprendizagem, na revitalização dos ambientes escolares e na educação 
para a cidadania [...]. (ALBERTO SOBRINHO, 2004, p. 114) 

 

O governo incentivou também a organização da CEIE (Cursos de 

Especialização em Informática Educativa), com o intuito de desenvolver nos 

docentes da rede um olhar crítico para o trabalho computadorizado em 

determinados momentos da aula. Esses cursos deveriam trabalhar com professores 

que já passaram pelo processo de formação, já que, após o domínio dos comandos 

básicos para o uso do computador, o próximo passo seria a especialização, a fim de 

delinear como deve ser o olhar metodológico para que se alcance qualidade no uso 

desse recurso em sala de aula. (ALBERTO SOBRINHO, 2004) 

De acordo com Alberto Sobrinho (2004), esses cursos de 

especialização ofertados pelo governo devem ocorrer efetivamente de forma 

continuada, pois a tecnologia atualiza-se em grande velocidade e exige do professor 

empenho para acompanhar essas mudanças tecnológicas. Além disso, também 

cabe ao professor rever suas bases pedagógicas, analisar as dificuldades que serão 

causadas por tais mudanças e as facilidades que virão em consequências delas.  

A tecnologia hoje é vista como uma grande auxiliar no processo de 

ensino/aprendizagem é o que ressalta Palloff e Pratt (2002). Os autores acreditam 

que esse recurso possa ser uma contribuição, porém não a solução, para o alto 

índice de fracasso escolar que ocorre nos dias atuais. Um dos motivos seria o 
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desinteresse e a desmotivação causados por aulas mecânicas e sem ferramentas 

de ensino diferenciadas. 

No entanto, é preciso ter a consciência de que a tecnologia sozinha 

não alcançará todos os objetivos almejados para a melhoria da educação escolar. A 

mudança só ocorrerá através da mediação do professor e a forma como ele fará uso 

de todos esses recursos tecnológicos. Deve-se considerar também o fato de que a 

tecnologia tem seus alcances e seus limites e a diferença depende da intervenção 

do professor. 

Como já foi dito, percebe-se que o trabalho de inserção da 

tecnologia pode ser árduo, uma vez que tudo é novo e deve primeiro passar pelo 

processo de adaptação, para depois ser trabalhado com mais facilidade. Para que o 

aluno possa usufruir de todos os benefícios que a informatização traz a ele, o 

professor precisa ter conhecimento primeiramente de como manipular o computador 

e seus softwares educacionais. Assim, com o auxílio dessa ferramenta, os 

resultados da aprendizagem ocorrerão de forma positiva e significativa.  

Outro grande benefício é a diminuição do analfabetismo e do semi-

analfabetismo digital nas escolas, que, de acordo com Demo (2005), representa 

mais do que simplesmente ter conhecimento de como ligar e desligar o computador 

ou navegar pela Internet. O alfabetismo digital refere-se à habilidade de utilizar o 

computador para extrair benefícios, é fazer uso dele de forma consciente e a partir 

dele conseguir “ler a realidade [...] no sentido de compreender, interpretar e 

reconstruir” (DEMO, 2005, p. 38). Portanto, ao alfabetizar digitalmente, o professor 

leva ao aluno mais do que uma simples aprendizagem, faz valer o direito desse 

aluno à cidadania. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A tecnologia digital está emaranhada na sociedade atual e sua 

inserção no âmbito escolar é essencial para que a educação se atualize e inclua 

seus alunos nessa realidade tecnológica. Assim, possibilita aos mesmos conhecer 

este recurso que será utilizado em inúmeras situações posteriores, inclusive fora do 

contexto escolar. 

As reflexões em torno deste trabalho mostram, porém, que fazer uso 

da informática por si só não trará resultado algum para o desenvolvimento do aluno, 

pois será apenas uma aula de utilização das ferramentas da informática. É preciso 

que um conjunto de requisitos seja revisto para que o uso do computador seja 

favorável no processo de ensino/aprendizagem na sala de aula.  

Um requisito considerado essencial é a formação dos professores, já 

que, ao fazer uso do computador como recurso, a sua didática precisa ser dinâmica, 

criativa e com objetivos bem delineados. É preciso ter como foco os conteúdos 

curriculares para serem utilizados como base e então, a partir deles, serem 

desenvolvidas as atividades com os softwares. Sendo assim, o professor deve 

conhecer e saber manusear os softwares educativos, analisando suas 

especificidades, suas qualidades e limites, para então adequar seus conteúdos ao 

software que mais se enquadre no perfil da sala de aula.  

Faz-se necessário também ao professor a consciência do seu papel 

de mediador entre aluno e computador, ao utilizá-lo como recurso, a fim de que a 

aprendizagem aconteça independentemente se o programa utilizado é um software 

fechado ou aberto, já que o aluno precisa de um agente de aprendizagem para 

conduzi-lo e avaliá-lo.  

Assim, para que os professores consigam trabalhar de tal forma com 

o computador em sala, é necessário que sua formação seja constante e efetiva. De 

modo que consigam acompanhar todas as mudanças, uma vez que a tecnologia se 

renova continuamente e é preciso acompanhá-la para que se almejem sempre 

melhorias na educação escolar.  

Esses apontamentos em torno da preparação do professor retomam 

ao questionamento da pesquisa, pois é a forma de trabalho do professor com os 

softwares educativos que define se esses softwares trarão benefícios ao processo 

de ensino/aprendizagem ou não. 
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Vale ressaltar que não é apenas com a preparação dos professores 

que a tecnologia digital será verdadeiramente implantada nas escolas. A preparação 

do ambiente físico e a disponibilização de materiais adequados também são 

exemplos do que é preciso adaptar para a utilização do computador na escola. 

Contudo, o computador sozinho não trará uma revolução à 

educação, mas se estiver agregado aos demais recursos educativos já utilizados 

pelos professores, muito pode ser somado à formação pedagógica, cognitiva e 

social dos alunos.  

Desta forma, utilizar o computador, que é tão essencial no cotidiano 

das pessoas, a favor da educação escolar é maximizar as oportunidades do aluno 

em se preparar para a vida e ofertar a ele um recurso a mais para promover sua 

aprendizagem na escola. Além disso, é auxiliar os professores na tarefa de ensinar, 

ou ainda, ensinar de forma mais atraente. Vale lembrar que o ideal é que a busca 

escolar por recursos que tragam um ensino diferenciado seja constante, e o 

computador é um desses recursos auxiliadores. 
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