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1- Tipos de Softwares Educacionais - os diversos tipos de softwares usados na Educação 
podem ser classificados em algumas categorias, de acordo com seus objetivos pedagógicos: 
Tutoriais, programação, aplicativos, exercícios e práticas, multimídia e Internet, simulação e 
modelagem e jogos. 

1-1- Tutoriais:- caracterizam-se por transmitir informações pedagogicamente organizadas, 
como se fossem um livro animado, um vídeo interativo ou um professor eletrônico. A 
informação é apresentada ao aprendiz seguindo uma seqüência, e o aprendiz pode 
escolher a informação que desejar. A informação que está disponível para o aluno é 
definida e organizada previamente, assim o computador assume o papel de uma máquina 
de ensinar. A interação entre o aprendiz e o computador consiste na leitura da tela ou 
escuta da informação fornecida, avanço pelo material, apertando a tecla ENTER ou usando 
o mouse para escolher a informação. Segundo Valente: 

“Esse programa só permite ao "agente de aprendizagem" verificar o produto 
final e não os processos utilizados para alcançá-lo. A sua limitação se 
encontra justamente em não possibilitar a verificação se a informação 
processada passou a ser conhecimento agregado aos esquemas mentais". 

1-2- Exercícios e Práticas: - enfatizam a apresentação das lições ou exercícios, a ação do 
aprendiz se restringe a virar a página de um livro eletrônico ou realizar exercícios, cujo 
resultado pode ser avaliado pelo próprio computador. As atividades exigem apenas o 
fazer, o memorizar informação, não importando a compreensão do que se está fazendo. 

1-3- Programação: - as linguagens de programação são softwares que permitem que as 
pessoas, professores ou alunos, criem seus próprios protótipos de programas, sem que 
tenham que possuir conhecimentos avançados de programação. Ao programar o 
computador utilizando conceitos estratégias, este pode ser visto como uma ferramenta 
para resolver problemas. 

A execução de um programa exige que o aprendiz processe a informação, transformando-
a em conhecimento.  A programação permite a realização do ciclo descrição - execução - 
reflexão - depuração - descrição. O programa representa a idéia do aprendiz e existe 
uma correspondência direta entre cada comando e o comportamento do computador. As 
características disponíveis no processo de programação ajudam o aprendiz a encontrar 
seus erros, e ao professor compreender o processo pelo qual o aprendiz construiu 
conceitos e estratégias envolvidas no programa. 

1-4- Aplicativos: - são programas voltados para aplicações específicas, como processadores 
de texto, planilhas eletrônicas, e gerenciadores de banco de dados. Embora não tenham 
sido desenvolvidos para uso educacional, permitem interessantes usos em diferentes 
ramos do conhecimento.  Nos processadores de textos, as ações do aprendiz podem ser 
analisadas em termos do ciclo descrição - execução - reflexão - depuração - descrição. 



Quando o aprendiz está digitando um texto no processador de texto, a interação com o 
computador é mediada pelo idioma materno e pelos comandos de formatação. Apesar de 
simples de serem usados e de facilitar a expressão do pensamento, o processador de 
texto não pode executar o conteúdo do mesmo e apresentar um feedback do conteúdo e 
do seu significado para o aprendiz. A única possibilidade, em se tratando de reflexão, é 
comparar as idéias originais do formato com o resultado apresentado, não dando margem 
para a reflexão e depuração do conteúdo. Nesse sentido, o processador de textos não 
dispõe de características que auxiliam o processo de construção do conhecimento e a 
compreensão das idéias. 

1-5- Multimídia e Internet: - em relação à multimídia, vale chamar a atenção para a diferença 
entre o uso de uma multimídia já pronta e o uso de sistemas de autoria para o aprendiz 
desenvolver sua multimídia. 

Na primeira situação, o uso de multimídia é semelhante ao tutorial, apesar de oferecer 
muitas possibilidades de combinações com textos, imagens, sons, a ação do aprendiz se 
resume em escolher opções oferecidas pelo software. Após a escolha, o computador 
apresenta a informação disponível e o aprendiz pode refletir sobre a mesma. Às vezes o 
software pode oferecer também ao aprendiz, oportunidade de selecionar outras opções e 
navegar entre elas. Essa idéia pode manter o aprendiz ocupado por certo tempo e não 
oferecer-lhe oportunidade de compreender e aplicar de modo significativo as informações 
selecionadas. 

Dessa forma, o uso de multimídia pronta e Internet são atividades que auxiliam o aprendiz 
a adquirir informações, mas não a compreender ou construir conhecimentos com a 
informação obtida. Torna-se necessária a intervenção do "agente de aprendizagem" para 
que o conhecimento seja construído. 

Na segunda situação, o aprendiz seleciona as informações em diferentes fontes e 
programa construindo assim um sistema de multimídia. Dessa forma é possibilitado ao 
aprendiz refletir sobre os resultados obtidos, compará-las com suas idéias iniciais e 
depurar em termos de qualidade, profundidade e significado da informação apresentada. 
Assim, pode-se garantir a realização do ciclo descrição - execução - reflexão - 
depuração - descrição, para representar a informação de forma coerente e significativa. 

O tipo de execução do sistema de autoria se assemelha ao processador de texto, pois 
executa uma sucessão de informação e não a própria informação; ele também não registra 
o processo que o aprendiz usa para montar o software multimídia. 

1-6- Simulação e Modelagem: - constituem o ponto forte do computador na escola, pois 
possibilitam a vivência de situações difíceis ou até perigosas de serem reproduzidas em 
aula, permitem desde a realização de experiências químicas ou de balística, dissecação 
de cadáveres, até a criação de planetas e viagens na história. 

Para que um fenômeno possa ser simulado no computador, basta que um modelo desse 
fenômeno seja implementado no computador. Assim, a escolha do fenômeno a ser 
desenvolvido é feito a priori e fornecido ao aprendiz. 

A simulação pode ser fechada ou aberta, fechada quando o fenômeno é previamente 
implementado no computador, não exigindo que o aprendiz desenvolva suas hipóteses, 
teste-as, análise os resultados e refine seus conceitos. Nessa perspectiva a simulação se 
aproxima muito do tutorial. A simulação pode ser aberta quando fornece algumas 
situações previamente definidas e encoraja o aprendiz a elaborar suas hipóteses que 
deverão ser validadas por intermédio do processo de simulação no computador. Neste 
caso, o computador permite a elaboração do nível de compreensão por meio do ciclo 



descrição - execução - reflexão - depuração - descrição, onde o aprendiz define e 
descreve o fenômeno em estudo. 

Na modelagem, o modelo do fenômeno é criado pelo aprendiz que utiliza recursos de um 
sistema computacional para implementar esse modelo no computador, utilizando-o como 
se fosse uma simulação. Esse tipo de software exige certo grau de envolvimento na 
definição e representação computacional do fenômeno e, portanto, cria uma situação 
bastante semelhante à atividade de programação e possibilita a realização do ciclo 
descrição - execução - reflexão - depuração - descrição. 

A diferença entre simulação fechada, aberta, modelagem e programação está no nível de 
descrição que o sistema permite. Na programação o aprendiz pode implementar o 
fenômeno que desejar, dependendo somente da linguagem de programação que for 
utilizada. Na modelagem, a descrição é limitada pelo sistema fornecido e pode-se restringir 
a uma série de fenômenos de um mesmo tipo. Na simulação aberta, o fenômeno pode 
estar definido e o aprendiz deverá implementar as leis e definir os parâmetros envolvidos. 
Na simulação fechada, a descrição se limita à definição dos valores de alguns parâmetros 
do fenômeno. Portanto, para que a aprendizagem se processe é necessário que se 
propicie um ambiente onde o aprendiz se envolva com o fenômeno e o experimente, 
levantando suas hipóteses, buscando outras fontes de informações e usando o 
computador para validar sua compreensão do fenômeno. A intervenção do "agente de 
aprendizagem" será no sentido de não deixar que o aprendiz acredite que o mundo real 
pode ser simplificado e controlado da mesma maneira que os programas de simulação, e 
de possibilitar a transição entre a simulação e o fenômeno no mundo real porque a mesma 
não é automática. 

1-7- Jogos: - geralmente são desenvolvidos com a finalidade de desafiar e motivar o 
aprendiz, envolvendo-o em uma competição com a máquina e os colegas. Os jogos 
permitem interessantes usos educacionais, principalmente se integrados a outras 
atividades. 

Os jogos podem também ser analisados do ponto de vista do ciclo descrição - execução - 
reflexão - depuração - descrição, dependendo da ação do aprendiz em descrever suas 
idéias para o computador. 

Vale alertar que os jogos têm a função de envolver o aprendiz em uma competição e essa 
competição pode dificultar o processo da aprendizagem uma vez que, enquanto estiver 
jogando, o interesse do aprendiz está voltado para ganhar o jogo e não em refletir sobre os 
processos e estratégias envolvidos no mesmo. Sem essa consciência é difícil uma 
transformação dos esquemas de ação em operação. 

  

  

 

 


