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1. INTRODUÇÃO

Em princípio, a maioria dos softwares
encontrados no mercado poderia ser
classificada como educacional. Apesar de
polêmica, essa afirmação baseia-se no
pensamento de que é o professor, no
direcionamento do trabalho pedagógico,
quem determina os aspectos que irá
explorar ao utilizar um determinado
software como recurso. Dessa forma,
dependendo dos seus objetivos, poderá
fazer uso de qualquer material [e o que
caracteriza um material didático ou não
é o uso que fazemos dele] para
exemplificar ou explorar um conteúdo
a ser desenvolvido.
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Entretanto, para poder analisar a
qualidade e função de um software em
relação aos seus objetivos, o professor
precisa conhecer os critérios necessários a
essa avaliação. A importância da
capacitação de professores para o uso de
recursos informáticos em sala de aula é
indicada no sentido de preparar melhor e
oferecer informações pertinentes para um
trabalho mais embasado, direcionando os
interesses e posicionamento crítico do
professor na escolha do material mais
adequado ao seu trabalho, e que ofereça
condições de crescimento ao aluno.

Na avaliação do software educacional,
devemos levar em consideração as
características pedagógicas que o classificam
a partir de certos conceitos, bem como
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alguns fatores do processo de produção que
envolvem o produto final e que estão
relacionados, direta ou indiretamente, com
a qualidade para uso educacional.

2. O SOFTWARE COMO RECURSO
ENRIQUECEDOR

Ao supor que, o que vai determinar se
um recurso é considerado educacional ou
não é a avaliação e aplicação feitas pelo
educador, deparamos com a afirmação de
E. Chaves [1987] que diz que...o software
educacional deve ser conceituado em
referência à sua função e não à sua
natureza [Lucena, 1998, p.4].

Quando o professor não assume um
posicionamento crítico no uso desses
recursos, pode acabar por não estar
fazendo um bom aproveitamento de
ferramentas que poderiam enriquecer o
processo de aprendizagem.

Podemos desenvolver com os alunos
uma mesma abordagem de conteúdo a
partir de diversas técnicas. Tomemos,
como exemplo, o processo tradicional de
coloração de uma ilustração, que pode vir
a ser uma atividade que desenvolva vários
aspectos cognitivos e psicomotores nas
crianças ou gerar indivíduos reprodutores
de desenhos estereotipados. Podemos,
inclusive, propor o uso de técnicas de
pintura com lápis de cor, tintas, giz, pastel,
originando um resultado diferente para
cada uma, mas sem contudo alterar o
processo. Em todos os casos, há uma
ilustração apresentada e algum
procedimento para a sua coloração.

Essa atividade de coloração de
desenhos, tão empregada por professores

da Educação Infantil e das séries iniciais
do Ensino Fundamental, onde os alunos
devem colorir imagens apresentadas a
partir de um certo padrão, pode vir a
bloquear os processos de criação de
imagens em determinadas crianças. Este
mesmo professor pode achar que estaria
modificando seu processo de trabalho ao
fazer uso de computadores com seus
alunos. Porém, é comum encontrarmos
softwares chamados “educacionais”, com
características semelhantes à metodologia
de pintura manual citada, induzindo o
aluno, inclusive, a colorir com as cores
“corretas” ao apresentar-lhe um modelo
a ser seguido. Não basta apenas mudar a
técnica, o recurso e adotar o software como
substituto da atividade que anteriormente
era feita no papel.

Para que um software seja usado com
finalidades pedagógicas, é necessário que
sua interface e conteúdo sejam avaliados
pelo educador a fim de observar em que
situações seu uso se enquadraria.

Dentre as tendências pedagógicas, que
caracterizam os diversos métodos de
ensino, encontra-se, na maioria dos
produtos disponíveis no mercado, uma
abordagem tradicional no que diz respeito
ao modo como conteúdo e interação com
o usuário são apresentados, deixando
pouca ou quase nenhuma margem para a
produção criativa do aluno.

Ainda numa tendência tradicional,
podemos enquadrar materiais com
conteúdos totalmente teóricos, permitindo
somente a visualização das informações,
os chamados tutoriais ou livros eletrônicos.
Entretanto, dependendo da proposta do
professor para o trabalho com um
material desse tipo, é possível que a
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atividade possa ser caracterizada em uma
tendência mais construtiva.

A maneira como o professor propõe
as atividades fazendo uso do recurso é
que vai determinar, muitas vezes, o tipo
de pedagogia trabalhada. Um professor
pode utilizar de um software empirista
tutorial e propor um trabalho de
construção de conhecimento e interação
entre os alunos, enquanto que, por outro
lado, um software que ofereça
possibilidades de maiores interações pode
vir a ser pouco explorado de acordo com
a proposta dada pelo professor.

3. TIPOS DE SOFTWARE E CRITÉRIOS
PEDAGÓGICOS

Dentre as classificações, os softwares
podem ser abertos, fechados, de autoria
e de gerenciamento. Os softwar es
fechados pertencem a um grupo mais
tradicional que direciona e limita as
possibilidades do usuário. Seria o caso de
materiais de exercício e prática, tutoriais
e jogos. Como softwar es aber tos,
podemos considerar os que permitem a
possibilidade de interferência, de mudar
o processo de pensamento interagindo
com a máquina. Neste caso, o aluno pode
determinar o desenvolvimento e resultado
da atividade. Seriam os aplicativos, que
permitem edição de textos, imagens,
gráficos, tabelas etc.. Já os softwares de
autoria permitem que se vá um pouco
mais longe, dando liberdade inclusive à
produção de outros softwares; e os de
gerenciamento vão ainda mais longe,
permitindo também, entre outras coisas,
que se faça download de arquivos. Porém,

para o trabalho educacional, na maioria
das vezes vamos verificar o uso de
softwares abertos e fechados e, grande
parte dos produtos disponíveis no
mercado, é do tipo “fechado”.

Ao utilizar parâmetros para a avaliação
de um software, o professor pode
formular alguns questionamentos que
determinariam a viabilidade de uso do
produto. Questões como: a) se o material
é apropriado à sua disciplina; b) se atende
a faixa etária e interesses dos alunos; c) se é
atrativo visualmente; d) qual o melhor
momento a ser utilizado em relação ao seu
conteúdo; e) como poderia contribuir para
estimular a produção criativa dos alunos,
mesmo usando um recurso não tão
interessante, mas disponível na escola.

Em relação à faixa etária, muitos
produtos já trazem especificações que
indicam o público-alvo a que se destina,
entretanto, cada clientela possui suas
próprias características, que variam desde
padrões econômicos e sociais a graus de
diferenças na formação das classes entre
as diversas instituições públicas e privadas
de uma sociedade. Assim, o professor
deve levar em consideração o conteúdo
do material e com quem vai utilizá-lo.

Além dos critérios acima, o professor
não pode deixar de observar: a) se o
material analisado permite a interação do
usuário, b) qual o nível dessa interação, c)
se o software responde [e como responde]
a “erros” e “acertos” e d) se permite a
progressão nos graus de dificuldade. Para
Rosane Abreu [1998], um software deve
viabilizar trocas funcionais entre o aluno
e o programa, (...): não fornecer o
conteúdo diretamente ao aluno, enfatizar
a descoberta, a atividade, a exploração,
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compreender o erro como etapa do
processo de pensar (...), considerar o papel
do professor como facilitador da
aprendizagem, entre outros.

Como resultado de uma avaliação
criteriosa por parte do professor, é possível
levantar muitos aspectos. Abaixo, podemos
relacionar algumas características observadas
em produtos usados nas escolas, que
apontam para pontos positivos ou
negativos em relação ao uso educacional:

• um software empirista pode ser
aproveitado como recurso inicial para
abordar um determinado assunto e o
professor daria prosseguimento à aula;
• este recurso pode servir para apresentar
os conteúdos em uma linguagem
diferente da do professor, enriquecendo
e variando a metodologia;
• o usuário deve reagir ao software de
maneira previsível ao visualizar uma
interface amigável com uma linguagem
universal no uso de ícones e simbologias;
ou, imprevisível, no sentido de gerar
interesse e curiosidade a partir das
conseqüências oriundas de sua interação;
• a quantidade de informação na tela
pode tornar um software cansativo; da
mesma forma, um material extenso não
seria apropriado para faixas etárias
menores e tampouco, para um trabalho
longo de exploração de software;
• alguns produtos não permitem a
possibilidade de importação de arquivos
que poderiam ser aproveitados como
material didático posteriormente;
• software que não disponibilizam a
opção para sair do programa a
qualquer momento, somente voltando
a cada etapa, ou pressionando ESC, o
que reduz a interatividade.

Quando avaliamos materiais voltados aos
conteúdos artísticos, encontramos produtos
que usam os efeitos visuais e a computação
gráfica para explicar recursos e temas usados
por um artista, que seriam difíceis de serem
compreendidos apenas olhando a imagem.
São recursos que a decodificam. Se o
professor fosse usar outros recursos, como
transparências, por exemplo, teria muito mais
trabalho para preparar o material, além de
depender de conhecimento técnico. Se fosse
usar o (vídeocassete), a visibilidade dos alunos
seria prejudicada pela distância e tamanho
dos monitores de TV. Poderia se usar um
aparelho Data Show, entretanto, não daria
opção de interação ao aluno. No caso da
arte, o software pode permitir que cada aluno
escolha uma imagem diferente para analisar.
Uma imagem que mais lhe agrade ou de
acordo com a proposta do professor.

4. ASPECTOS TÉCNICOS

Além da análise pedagógica, não
podemos deixar de abordar os aspectos
tecnológicos que envolvem a produção de
um software. Não há como fugir das
questões técnicas, que tornam o software mais
atraente e dinâmico. Isso interfere diretamente
na avaliação de um determinado material. É
claro que o aspecto pedagógico deve ser
primeiramente observado, entretanto, se
a aparência e efeitos não são estimulantes,
o melhor aproveitamento pelo aluno
poderá ser reduzido.

No processo, de produção o analista de
sistemas deve dominar o conteúdo a ser
abordado ou trabalhar em parceria com
uma equipe de especialistas da área. Mesmo
assim, para a produção de software para
um determinado público-alvo, além do
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domínio do conteúdo, será necessário ter
conhecimento sobre comportamento e
preferências do usuário diante de uma
determinada situação. Além de
pedagogicamente “correto”, o software tem
que agradar e atrair o interesse. Deve-se levar
em consideração os seguintes fatores: equipe
técnica, equipe pedagógica e usuários.

Em um projeto de elaboração de
software, devem fazer parte da equipe de
desenvolvimento os analistas de sistemas,
os designers de interfaces e os
pesquisadores dos conteúdos. É comum
encontrarmos softwares desenvolvidos
somente por pessoas com conhecimento
em programação, originando em uma
perda da qualidade visual ou de conteúdo.

Problemas técnicos geram tanta
insatisfação quanto erros no conteúdo.
Hiperlinks que não funcionam, demora na
abertura das apresentações, erros
ortográficos, informações inexatas, podem
fazer qualquer pessoa perder a motivação
inicial na utilização de um recurso.

Quanto à interface, na avaliação do
software educacional, deve-se levar em
consideração o tratamento estético em
relação à qualidade da apresentação das
telas [design e qualidade da imagem] que,
em princípio, é uma característica técnica,
mas que envolve questões que irão
influenciar na reação do usuário.

Deparar com telas poluídas
visualmente pode desestimular, mesmo
que inconscientemente, o usuário a
continuar explorando o software.
Podemos considerar como poluição visual
o excesso de cores, imagens e textos. A
variedade no estilo e tamanho dos tipos/
fontes pode acarretar em dificuldade na
compreensão da informação [Williams,

1995, p.75]. Segundo regras da
comunicação visual, “menos pode
significar mais” [Munari, 1997, p.58].

O uso das cores e formas deve visar ao
público-alvo para o qual o material está
sendo produzido [Munari, 1997, p.57].
Estudos em relação aos efeitos e reações
diante de grupos de cores mostram que um
conjunto cromático pode agradar mais a
determinadas pessoas que a outras. Por
exemplo, é indicado para crianças o uso de
cores puras e vivas, como o trio primário
[azul, amarelo e vermelho]. Além disso, os
elementos estruturais da leitura visual podem
influenciar na exploração feita pelo usuário.

A escolha do melhor e mais adequado
software para o uso educacional dependerá
de vários fatores, que devem ser conhecidos
e considerados pelos educadores.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho de análise do software a ser
usado na educação deve acontecer junto
ao processo de planejamento do curso.
Apesar de parecer tarefa simples, o ato de
selecionar os software a serem usados em
sala de aula requer atenção e critério por
parte do professor, como na seleção de
qualquer outro material didático.

É preciso que o professor perceba que
o computador pode lhe oferecer
possibilidades de enriquecer seu trabalho
como educador. O uso de recursos
computacionais não irá diminuir em nada
a importância do professor no processo
de ensino-aprendizagem, uma vez que é
ele quem pesquisa, seleciona e orienta os
conteúdos e metodologias a serem
utilizados na educação.
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Cientes da grande variedade de fatores
que envolvem uma satisfatória avaliação de
software e do curto espaço de tempo que
educadores dispõem para o planejamento
de suas aulas, o que dificulta uma análise
mais minuciosa, não sugere-se aqui que o
professor tenha de se especializar nos vários
campos de conhecimento que envolvem a
produção desse tipo de recurso, mas que
esteja consciente dos aspectos que o
envolvem, a fim de estarem atentos ao fazer
suas escolhas.

As vantagens no uso do software como
recurso educativo são várias. Dependendo
do tipo de material escolhido, pode ser
usado tanto para abordar conteúdos a
partir de situações difíceis de serem
vivenciadas, como no caso dos
simuladores, como servir de instrumento
na função de tutoriais que apresentem
informações com facilidades de acesso
imediato e que podem, assim, serem
observadas a qualquer momento, bem
como na Internet, entretanto de forma
mais prática, já que não depende da
disponibilidade da rede.

Por fim, o uso do computador está
presente em todos os ramos da sociedade
atual. Dessa forma, o uso da informática na
educação pode vir a despertar no aluno o
resgate ao reconhecimento da importância
de se freqüentar a escola, visando a
aprendizagem com fins práticos em seu dia-
a-dia. Se a criança vê sentido no que aprende
na escola e relaciona esse aprendizado à sua
prática cotidiana, talvez tenha mais prazer em
freqüentá-la. Para isso, é preciso que o
educador desta nova escola esteja atento às
necessidades desses alunos e aos processos
que se encontram à sua disposição para o
desenvolvimento de seu trabalho.
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