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\ 
REÊUHO 

m preamnte dififiwrtmcão retrata a trajetória de avaliaçäm 

da alguna sm$twava$ didátifioa. 
\\ Il ' z › z . . Heim cmnatmm a Fundamentacao teüvlca qua puwfimbmimtwu a 

Qvganiaacão de um ra$eranflia1 para n análifie uma mwfimus w também 

w rfigifitro dufi âoftwareâ anulifiudofi. 
U ve$erencial taóriüo É cmmwmfito wmv uma vifiäo de 

tecnølügia que ultrapafiäa 0 caráter infitvumental da mefima, 

conaiderandnwãa wovtantu, as afipwatmfi filuäúficmfl wrwawntwë na 

qumatän. 

Iâam prwaäupõa cunêidernr a nãownwutralidadw técnicow 

ci&ntí$ica, não ae limitar aus 'm@iofi', mma mtantmr para ua 

`$ins'dm atividade tecnológica. Preaüupöe também afiwumir uma 

vifiäo da tacnulügia vwltada para 0 dmminiw culativu, no mantida 

de transfürmmçäo dafl relacöfifi axifitenteä na fiouiedadü. 

Em cüwrëncia cum eafia vifiãü da tecnwlugia, aäuumimou 0 

rafarencíäl fióciowcnnutrutivifita da edufiacäu, que lava mm conta 0 

defimnvolvimentm das eatruturaa cugnuacitivafi du aluna na sua 

interação cum oa wbjetufi. Lava am conta também que afiaa 

deâwnvolvimanto eâta re1aciQnado`tum aa owurtunidmdafi qua 0 maio 

cultural o?ereca, 0 qua nua remate às queâtöuâ mwciaiu, uqufilaa 

cmlofiadaä a wartiv dafi cmntrmdiçšaa axiatantfls numa fiociadada 
nã0~damocrática. * 

Ow mmtudoâ realizmdoâ Q o`cwntato cum ou uüftwurem uma 

pmufiibilitüu dãtarminar duas unidadaä vafiwvancimia um análima dufi 

maumos. äão elas:



ml üonaideraüãm au quadra mafiimiladov qufi G aluna puwfiui. 

h) M atividada dwva ser uriêntaüa para Q câmbio conceitual. 

Bum haae nesaaa unidadfia re$ar@nfiiai¶, cavacteriaamoâ na 

wo$twave§ didáticofi em termas da qualidade.



fiB8TRACT 
Thin diamertation portraya tha trajwctmry of tha 

avaluation mt âmme cwuvaaware. 

It cmntaina tha teuric fundamentala that mada poafiibla 

tha urganiamtion mt a raterfintial to the ânalyfiifi and tha 

regiâtwr nt tha ânttware analyfied. 

Tha teuric ratarential im compuäëd ot a vifiiun of 

tfifinology that $uvpafimwa ita instrumental charafitmv fimnaidwving 

tharefure tha philoswphical aêpêcta pvafiwnt in the mmttwv. 

That prafiumwâ to aonfiidar tha nonwnautvalitv tmchnu~ 

wciuntific, not to limit itaelt to tha 'm€anâ', but to pay 

attëntion to the 'anna' mf the tachnulwgical mttivity. It alan 

nremumws tm asäumw a viäion ot technolmgical directiun twward thë 

cullactivw dmminimn, in tha divectimn mt tha tranâtüvmmtiwn ut 

the relationfi existent in the muciety. 

Cuharently with iâ tachnolwgical viâiün, wa aõâumm tha 

vetwrential of the suciomconstrutivism nt educatiun, that 

confiidevfi the devfilonmwnt ot the cognoäcitive stvucturfis nt the 

fituüent in his interaction with the objecta. 

It alfio cunaidava that this davaløpment in cunnectad 

with tha opportunities ottered by tha cultural envirwnmwnt what 

remitfi na tu the mocial quafitiuns, those that urina Vrum tha 

contradictiünfi wxiâtent in m nnnwdemncratic Qociety. 

The atudima nartmrmad and the cmntaat with tha âuttwmre 

woamibilitate um tu detevmine two reference unitiaa tar thwir 

analysifi. Thay ara:



H) Cmnaidevation 0% afimimilative cündition that fitudent 

pufififiâfias. 

hi The activity mufit be oriented tawavds a cmnceptuml chmngfi. 

Baâfid on thame vaFarence unitiafi, wa characterized the 

couraewarw by in their quality aapects. 

-‹..



INTRODUÇÃO 

n presente dissertação retrata a trajetória de avaliação 
de alguns softwares didáticos. É composta de duas partes. Na 
parte I, registramos a fundamentação teórica que norteou a 

avaliacao. Na parte II. registramos aspectos referentes à 
avaliação propriamente dita. 

Desde 1985 estamos envolvidos com trabalhos relacionados 
à informatica educativa e nos contatos com professores _também 
ligados a essa área, surgem questões referentes à utilização de 
softwares didáticos na atividade Pedagógica. 

Para tratarmos desta questão com bases científicas, 
procuramos realizar esta pesquisa buscando bibliografias sobre o 
tema e analisando os softwares didáticos. 

Já existem materiais bibliográficos sobre o tema, mas 
cada um deles enfocando determinadas especificidades, que ao 
nosso ver, deixam em aberto caminhos ainda a serem trilhados. 

Existem também muitos softwares didáticos produzidos que 
nos servem de material para análise no que se refere aos seus 
aspectos político/pedagógicos e técnico/informacionais. 

Para darmos conta desses aspectos envolvidos na questão, 
lemos diversas bibliografias, assistimos diversas conferências e 
montamos um quadro referencial que nos serviu de parâmetro bara a 
análise dos softwares didáticos.
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Foi na Fase de 'colocar a mão' nos soitwares é que esse 
quadro referencial toi se ampliando. Nesta fase registramos o 
conteúdo dos softwares e anotamos todas as impressöes que 
conseguiamos perceber. Em contato novamente com outras tantas 
bibliográficas e outros softwares, íamos tendo novas impressões, 
amP1iando~se nossa análise. 

Na parte I, colocamos nosso entendimento da questão 
tecnologia, procurando discutir' alguns aspectos Filosóticos 
envolvidos no tema. Procuramos manter esta mesma linha de 
encaminhamento ao tratarmos do tema 'tecnologia educacional'. 

u 

Como assumimos um posicionamento a favor da concepção 
sócio~construtivista de educação, tínhamos sempre em_ mente a 
indagação: 

É coerente incluir o uso de softwares didáticos no 
processo pedagógico de orientação sócio~construtivista? 

Outra indagacão nos foi colocada; Se ha coerência entre 
a utilização de softwares didáticos e a abordagem sócio~ 
construtivista, para que tipos de softwares essa coerência 
existe? 

Para responder estas indagacões, recorremos à 

bibliografias que consideram a maneira como os alunos aprendem e 

as idéias que eles possuem a respeito da realidade que os cercam. 
V Recorremos também a estudos que tratam da análise de 

resposta, um dos temas mais relevantes para se responder essa 
indagação.
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Esses estudos nos levaram a organizar duas unidades 
referenciais de análise dos sottwares didáticos de acordo com a 
abordagem construtivista de aprendizagem. São elas: 
~ Consideração ao quadro assimilador que o aluno possui; 
W as atividades devem ser orientadas para o câmbio conceitual. 

Essas unidades referenciais é que nortearam nossa 
análise no sentido de caracterizar os sottwares didáticos em 
termos de qualidade. Uutras caracteristicas foram elencadas num 
primeiro momento, mas à medida que fomos nos aprotundando nos 
estudos reterentes à nossa pesquisa, percebemos que as unidades 
referenciais ligadas à abordagem construtivista de aprendizagem é 
que dão mais conta, no sentido de parâmetros. 

Na parte II, registramos aspectos mais ligados ao 
produto da avaliação: o enquadramento dos sottwares numa 
classiticacão, principais componentes, Formas de tratamento do 
conteúdo, análise de resposta e pertinência de uso. 

No item 'pertinência de uso', colocamos nossas 
considerações sobre a qualidade do sottware, tomando como 
parâmetro, as unidades referenciais. 

As impressões mais significativas referentes `a estes 
aspectos, incluímos no item 'Conc1usäo'. 

Nessa parte ainda constam a metodologia de Pesquisa 
adotada e considerações Finais. Neste último item buscamos 
organizar um síntese em que se relacione a tundamentacão teórica 
presente na parte I e a avaliacao propriamente dita, da parte II.
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PARTE I 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1. A TECNOLOGIA SITUADA NUM CONTEXTO MAIS AMPLO 

1.1. A Tecnologia ~ Ha manipulação ao planejamento 

Situando a Tecnologia sob um ponto de vista histórico, 
Luckesi (i980:3“5), coloca que a atividade técnica, como sinônimo 
de trabalho manual, de manipulação, de construção de artetatos, 
sempre esteve relegada a um plano inferior: ora aos escravos, ora 
aos artesãos, e mais recentemente, aos filhos das classes 
populares que se formam em cursos técnicos de segundo grau. 

Segundo ele, as atividades técnicas e de lazer sempre 
estiveram associadas ao privilégio de uns poucos, enquanto a 

maioria se encarrega das atividades consideradas menos nobres, 
como as que envolvem manipulação ~ no sentido de se construir com 
as mãos. 

Luckesi (ibid.), coloca que atualmente, o termo 
'técnico' não é mais empregado para definir o trabalhador manual 
que recebe então, o nome de 'operador'. Este continua realizando 
o trabalho de manufatura, enquanto que ao técnico cabe realizar 
as atividades de planejamento. 

A tecnologia passa a ser encarada como o "modo de 
planejar, prever recursos, de propor modos de operacäo para que 
um determinado objetivo seja alcancado." (Luckesi, i980:3)
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O referido autor (ibid.), salienta que, deste modo, a 

tecnologia visa o fazer com eticiência, atraves da performance e 

do baixo custo. 
Nesta planificação, onde se procura adequar os meios 

para se alcançar os os fins, temos o que se chama de 
racionalidade. 

De acordo com Thiollent (i980zó3~86), a racionalidade 
não e apenas uma questão formal de adequação da seqüência 
meios/fins, independente destes Fins. 

Essa pretensa neutralidade Faz com que na tecnologia, a 

racionalidade seja tida como irracional, por não avaliar os Fins 
a que se aplicam os meios, por considerar apenas os resultados 
técnicos em relação ao econômico, desvinculados do contexto 
histórico/social e das relações homem/natureza.( Thiollent, 
i980z63~86) 

A verificação dos resultados e dos custos envolvidos no 
processo tecnológico, traz consigo uma 'visão de mundo'por parte 
de quem analisa esses resultados e custos, portanto.. 

“ 0 custo pode ser definido do 
ponto de vista estreito do 
empreendedor ou do ponto de vista 
da coletividade que eventualmente 
suporte efeitos^ negativos. A 
reierencia a exigencia de sucesso 
e à redução do custo não chega a 
deiinir um único padrão de 
racionalidade ou de eficiência, 
pois existem muitos caminhos para 
se chegar ao sucesso e muitos 
modos de avaliar aos custos." 
(Thiollent, i980z66) i
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A desvinculacão dos meios/*ins ao contexto mais amplo 
se reflete na constante degradação do meio ambiente e na 
exploração do trabalhador assalariado. 

_ A relaçäo entre tecnologia e praticas ideológicas 
reforcadoras da reprodução das relações existentes na sociedade, 
se manifesta de diversas formas: 

Pela lealdade do trabalhador ao sistema, apesar das 
condições de vida impostas ao mesmo, retlexo da despolitiaacão 
das massas, obtidas gracas aos meios de comunicacao e pelo 
recebimento de compensações, promessas de uma vida melhor. 

Essas compensacöes se maniiestam através do recebimento 
de gratificações por Funções de ascencäo na hierarquia da empresa 
e pela possibilidade crescente de compra de aparelhos como P.e×. 
eletrodomésticos. Estes elementos se tornam apaziguadores dos 
conflitos existentes entre as classes. 

Essas práticas ideológicas se tornam cada vez mais 
sutis. Esta idéia pode ser ratificada pela referência abaixo: 

"O elevado padrão de vida, no 
dominio das grandes companhias é 
restritivo num sentido sociológico 
concreto; os bens,e os servicos 
que os individuos compram 
controlam suas necessidades e 
petriiicam suas Faculdades. Em 
troca de artigos que enriquecem a 
vida deles, os individuos vendem 
não só seu trabalho, mas também 
seu tempo livre. A vida melhor é 
contrabalancada pelo controle 
total sobre a vida. As pessoas 
( ..) distraem sua atencao do 
verdadeiro problema ~ que é a 
consciência de que poderiam 
trabalhar menos e determinar suas 
próprias necessidades e 
satisfações. (Harcuse, i978z99)
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Por considerar a abrangência das questões presentes no 
dominio tecnológico e de toda problemática que existe em torno do 
tema 'e?iciência', Thiollent (i980z63~86), propõe uma redefinição 
do conceito da mesma, onde se leve em conta os aspectos sociais e 

não apenas os econômico/financeiros. 
Salienta porém que: 
Os movimentos internacionais existentes em torno da 

redefinição do conceito de eficiência partem da concepção 
humanista, do desenvolvimento da pessoa, e propõem melhorias,mas 
estas se limitam ao dominio da empresa, das condições de trabalho 
dentro dela. 

Essas propostas se traduzem em normas de seguranca, 
saude e higiene, satisfação no traba1ho,desenvo1vimento natetivo, 
profissional e das relações sociais entre os empregados. 

Esses investimentos no setor de pessoal passam a ser 
considerados em termos quantitativos, comp1ementando~se o quadro 
de investimentos econômico~#inanceiros. 

Apesar dessa ampliação do conceito de eficiência levar 
em conta certos aspectos sociais, ela é sempre normativa, pois em 
sua essência, são tormuladas normas a serem aplicadas na 
organização da produção e tal conceito de eficiência tem uma 
Função ideológica no sentido de se legitimar as relações de 
produção existentes no capitalismo. 

Neste sentido, a ampliação dos critérios de eticiência, 
incluindo nestes, os sociais, não garante a avaliação dos Fins, 
já que estes podem permanecer ligados a interesses militares de 
uma nação ou econômico/particulares.
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Não garante também a participacao de todas as classes, 
quando se trata de um país, ou de todas as nacões, quando se 
trata de problemas internacionais. 

Em resumo, Thiollent (i980:ó3~8ó), coloca que a questão 
da eficiência em tecnologia, se limita a um Ponto de vista, seja 
da classe dominante, ao nivel de um pais, ou das nacões 
dominantes, ao nível internacional. 

A proposta de tratamento da questão 'tecnologia', 
desatrelada de imposições ideológicas, segundo o reterido autor, 
passa pela politização das massas, pela participação de todas as 
classes sociais e de todos os paises, não só os do primeiro 
mundo, na avaliacao dos meios e fins envolvidos na atividade 
tecnológica. 

Entendemos que esta proposta de tecnologia é coerente 
com a realidade mundial na qual o Brasil se relaciona, já que 
vivemos numa realidade contraditória, não harmônica, onde 
predominam interesses visando o privilégio de uma minoria. 

Acatamos o posicionamento sobre tecnologia que 
ultrapasse o caráter instrumental da mesma e que leve em conta os 
aspectos filosóficos que envolvem esta questão. 

Nessa perspectiva, trataremos no tópico a seguir, do 
tema 'Tecnologia Educacional'. Para tal, buscamos estudos já 
realizados, cujos fundamentos contemplam posicionamentos 
Filosóficos no sentido de transformação da realidade. Esses 
estudos buscam as origens históricas da introdução da tecnologia 
educacional no Brasil, como também caracterizam instituições 
educacionais quanto a concepcäo de tecnologia educacional.
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E. A TECNOLOGIÊ EDUCâCIONâL 

2.1. Origens históricas 

O conhecimento das origens históricas da introdução da 

Tecnologia Educacional no Brasil nos possibilita uma visão mais 
ampla da nossa realidade, das relacões internacionais que 

cz envolvem essa questao. 
Za U1. De acordo com Luckesi (1986 ~64), a Tecnologia 

Educacional brasileira tem por origem os pressupostos teóricos e 
I.: modelos de equipamentos estrangeiros. Sao muito famosos os 

acordos celebrados entre MEC e Programas nortewamericanos que 
introduziram no Brasil os principios da Tecnologia Educacional 
importada dos EUA. 

Segundo Luckesi (ibid.), as teorias de aprendizagem de 
cunho comportamentalista, oriundas de Skinner, Gagné e âusubel 
deram o fundamento teórico as iniciativas de introdução da 
Tecnologia Educacional no Brasil. 

O carater ideológico desses convênios, segundo Luckesi 
(ibid.), consistia na busca de um mercado consumidor por parte 
dos países desenvolvidos, para a venda de produtos pedagógicos 
aos 'paises subdesenvolvidos.A Tecnologia Educacional brasileira 
deveria então solucionar os problemas educacionais do nosso país, 
mas estes problemas näo eram elencados a partir de uma reflexão 
nossa, sobre nossa realidade.
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Complentando, Luckeei (ibid.>, coloca que essa reflexão 
acerca da realidade brasileira passa pelo questionamento das 
reais necessidades do nosso povo e das contribuições que poderão 
advir de uma prática educacional embasada em conhecimentos 
próprios e significativos, libertadores da nossa dependência 
inicial em termos de Tecnologia Educacional.
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2.2. Concepcöes sobre Tecnologia Educacional 

No Uocumento~Base do XIV Seminário Brasileiro de 

Tecnologia Educacional de 1988, Luckesi discorre sobre a história 
da ABT ~ âssociacão Brasileira de Educacão, criada em julho de 

1971, e informa o conceito de Tecnologia Educacional que mais se 
adequava as práticas das entidades que exerciam atividades de 

tecnologia educacional no pais em 1979. A informação é a de que 
b9,80% dessas entidades (159 dos 866 órgãos), reiletiam a 

seguinte concepção de Tecnologia Educacional: 

A tecnologia educacional é a forma 
sistemática de planejar, 
implementar e avaliar o processo 
total da aprendizagem e da 
instrução em termos de objetivos 
específicos, baseados nas pesquisas 
de aprendizagem humana e 
comunicacao , empregando recursos 
humanos e materiais, de maneira a 
tornar a instrução mais eietiva. 
(Posicionamento das entidades acima 
citadas. In Luckesi, i98ó:5ó) 

A partir dessa concepcäo sobre Tecnologia Educacional, 
Luckesi (i986z55~64) Faz considerações sobre os limites da mesma, 
por se restringirem ao aspecto instrumental e eiicientista, 
deixando de lado os aspectos mais globais que envolvem esta 
questão. Para ele, o que há de importante na detinicäo acima é 

que a mesma contempla a necessidade de bases científicas para as 
ações em Tecnologia Educacional.
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Luckesi (ibid.), coloca também que a comunidade 
educacional já vinha dando mostras da necessidade de se 
redimensionar os pressupostos da Tecnologia Educacional e que 
então, a ABT submete a âssembléia dos participantes do Seminário 
Brasileiro de Tecnologia Educacional de 1979, uma concepção de 
Tecnologia Educacional que procura refletir e sintetizar uma nova 
abordagem da mesma. A Tecnologia Educacional Fica assim 
concebida: 

Fundamentando*se em uma opcão 
filosófica, centrada no 
desenvolvimento integral do homem, 
inserido na dinâmica de 
transformação social, concretiza* 
se ( a T.E.) pela aplicacao de 
novas teorias, principios, 
conceitos e técnicas, num esforco 
permanente de renovacão da 
educacao. 
(Posicionamento da âBT, em i979, 
sobre T.E. In Luckesi, i98ó:5?) 

Luckesi ressalta o avanco conceitual presente nessa 
detinicão, pelo fato da mesma contemplar um posicionamento 
filosófico em termos de visão de homem e de 
realidade sócio/histórica a ser transformada, além de incluir os 
elementos teóricos/científicos e técnico/instrumentais 
necessarios a viabilização de uma proposta de Tecnologia 
Educacional. 

Relata também que essa concepcäo passa a ser assumida 
pela ABT, já em 1980, conforme as atividades do Seminário 
Nacional da âBT daquele ano.
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através dos levantamentos bihliograficos ieitos por nós 
com relacao as Publicacões da âBT, nas revistas 'Tecnologia 
Educaciona1', constatamos que esse referencial teórico é mantido 
atualmente. 

Com relaçäo ao posicionamento assumido pela ABT, Luckesi 
(ibid.) Paz considerações importantes: 

A atividade humana racional, em educacao, não pode 
prescindir dos fundamentos cognitivos pois o conhecimento busca o 
desvelamento da realidade, orientando nossas ações. O 
conhecimento da realidade pode se dar ao nivel do senso comum, 
que se limita as aparências, ao superficial, ou ao nivel do senso 
critico, que se propõe a captar o oculto, o que vai além das 
aparências fenomënicas. 

É o conhecimento Fundado no senso crítico que nos da 
mais condicöes de orientar uma pratica que leve em conta a 

eficiência dos meios e que não despreze a eficácia, isto é, a 
relevância desses meios em função dos fins a que se destinam. 

Em Tecnologia Educacional, uma pratica baseada no senso 
critico, devera superar o enioque instrumental de utilização de 
meios desvinculados da orientação Filosófica/cientiiica dos Fins, 
comprometendo se com a melhoria da educacao em termos da maioria 
da populacao.
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8.2.i.Concepcão de Tecnologia Educacional centrada no processor 

A concepcão de Tecnologia Educacional adotada por 59,80 % 

das entidades que trabalhavam com T.E. em 1979, também é 

comentada por Candau (í986z40~48), que a considera centrada no 
processo, uma vez que as praticas educacionais e instrucionais 
dela derivadas se baseiam principalmente nos princípios de 
ericientizacão, atividade, ritmo~próprio e 

individualizacão/personalização. 
Quanto ao principio de`eFicientiaacão, a autora comenta 

que a busca da eficiência é uma das caracteristicas basicas das 
propostas baseadas na Tecnologia Educacional, mas que geralmente 
sua utilização se converte em um fim em si mesma e não num meio 
para a solucao dos reais problemas educativos. 

A autora comenta que nessa tendência, o processo de 
tomada de decisões tica centralizado em torno dos 'planejadores 
da educacäo', sendo que os alunos e até mesmo os professores não 
participam do processo decisório, cabendo a estes, apenas a 

execução dos programas. 
Quanto ao principio de atividade, segundo Candau 

(ibid.),o argumento para tal é o de que os alunos são muito 
passivos, meros receptores das instruções do professor, sendo 
necessario então superar esse enfoque tradicional de ensino.

14



Em coerência com esse principio, segundo a autora, são 
propostas atividades que se baseiam geralmente em perguntas e 

respostas onde as solucões já são elaboradas previamente, cabendo 
ao aluno apenas emitir 'certo' ou 'errado'. 0 comportamento 
ensejado neste tipo de atividade Fica limitado ao 
condicionamento, portanto o que se obtém é o pensamento 
convergente. 

â superacão desse entoque, conforme Candau (ibid.) passa 
pelo desenvolvimento do pensamento divergente que supõe 
individuos criativos, críticos e capazes de responder aos 
múltiplos e sobretudo novos problemas encontrados no dia~a~dia. 

Quanto ao principio do ritmo próprio de aprendizagem, 
que é a consideração ao tempo necessário que cada individuo 
necessita para executar uma tarefa, a autora coloca que temos uma 
ambigüidade implícita nesta questão: 

Ao mesmo tempo que a consideracäo ao ritmo próprio de 
aprendizagem de cada aluno levanta a necessidade de respeito às 
diferenças individuais no processo ensino~aprendizagem, coloca 
também o risco de se inserir numa visão individualista deste 
processo, onde se relega a segundo plano, o coletivo, o social. 

8egundo Candau (ibid.), no que se retere ao princípio de 
individualizacão/personalizacão, temos ai, teoricamente, a 

possibilidade de escolha de atividades de acordo com os objetivos 
dos alunos. 

Has na prática, o que se tem é a variação de 
experiências de aprendizagem que levem ao alcance dos mesmos 
objetivos, considerando os diferentes estilos de aprendizagem.
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O que não se questiona, segundo a autora, são os objetivos 
a serem alcancados e a ênfase no individualismo, o que beneficia 
o pensamento convergente, pois o desenvolvimento do- pensamento 
divergente é facilitado pelas trocas entre grupos de pessoas, 
através dos debates e pela busca de solucões em conjunto. 

Candau (ibid.), quis enfatizar através das considerações 
sobre a concepção de Tecnologia Educacional centrada no processo, 
que as propostas educacionais baseadas neste enfoque proclamam 
ser o antídoto contra o ensino tradicional mas trazem implícitas 
o autoritarismo dissimulado através da defesa dos principios de 
eficientizacäo, de atividade, de ritmo 'Próprio e 

individualiaacão/personalizacäo. 
E que as propostas educacionais baseadas neste enfoque 

são autoritarias no sentido de serem centraliaadas, 
individualistas e restritas ao aspecto técnico da educacão, em 
detrimento do humano e do político. 

. Considerando que a concepcão de Tecnologia Educacional 
adotada por grande parte das instituições que trabalham com esta 
tecnologia se restringem ao aspecto técnico da educacao, propomos 
uma concepcäo mais abrangente sobre a mesma. 

Essa proposta deve levar e em conta a utiliaacäo de 
certos recursos, como p.e×., o computador, para a eficiência da 
atividade pedagógica, mas que tenha em vista nossos problemas 
educacionais: .um contingente enorme de pessoas Fora da escola, 
repetição e evasão escolar.
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«Nesta proposição, as atividades pedagógicas deverão 
visar o pensamento divergente, que leva ao conflito cognitivo, 
fator necessario para a reelaboracão de hipóteses e para a 

passagem do pensamento baseado no senso comum ao senso critico. 
Estas atividades deverão considerar o estágio cognitivo 

no qual o aluno se encontre, respeitar as diferenças individuais, 
mas não desprezar o coletivo. 

Para tal, é necessário por parte dos professores, 
clareza de objetivos a que se pretende atingir com as atividades 
baseadas em tecnologia educacional. 

Entendemos que a concepção educacional mais coerente com 
esta proposta de tecnologia educacional é a de cunho sócio~ 
construtivista. Passaremos então, a relatar nossas impressões 
sobre os estudos que fizemos de bibliografias que tratam dessa 
abordagem.
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3. CONCEPÇÃO EUUCACIONâL 
3.1. Uma abordagem sócio~construtivista de educação 

No titulo deste tópico consta o termo 'sócios 
construtivismo' e nas referências aos autores citados, constam 
apenas construtivismo. 

â inclusão por nossa parte, do termo 'socio' à palavra 
construtivismo é uma forma de enfatizar que as estruturas 
cognitivas das pessoas são formadas a partir de suas acöes sobre 
os objetos e que o meio social pode facilitar ou não o 

desenvolvimento dessas estruturas. 
Numa sociedade que não prima pela igualdade de acesso 

aos bens culturais, essa questão é pertinente de ser enfatizada. 
O presente estudo se baseia nos artigos elaborados por 

Driver (1986 e 1988), referentes ao modo como os estudantes 
aprendem sobre o mundo fisico e da necessidade de se 
redimensionar o currículo, tornando os cursos escolares de 
ciências mais significativos. Também no de ñstolfi (1988), sobre 
as representacöes do interior do corpo humano, feitas por alunos 
de diferentes séries escolares. 

Esses autores propõem uma concepcão construtivista de 
aprendizagem, partindo do pressuposto que as construções mentais 
ou esquemas conceituais são ativamente construídos por quem 
aprende e usados, por parte de bebês ou adultos, para interpretar 
novas situações.
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Querem eniatizar com isto que quem aprende não absorve 
simplesmente o que lhe dizem ou que lê, mas que recorre aos seus 
esquemas mentais disponiveis ao tentar compreender o significado 
dessas novas situacões. 

4 

Em coerência com a perspectiva construtivista, os 
autores colocam que os estudantes desenvolvem ideias sobre os 
fenômenos naturais muito antes de que se lhes ensinem ciências na 
escola. Essas idéias são chamadas de concepcões espontâneas, pré~ 
concepção, idéias intuitivas, esquemas conceituais alternativos, 
minifteorias e teorias ingênuas. 

Segundo esses autores, essas idéias, algumas vezes, 
estão de acordo com as noções que a escola vai ensinar, outras 
vezes, há diferenças significativas entre as nocöes que os 
estudantes trazem e a ciência que encontram na escola. 

Nesse sentido, o processo de aprendizagem está associado 
à reestruturação de esquemas conceituais a partir de noções 
intuitivas iniciais. Isso tem como implicação pedagógica, o 

desenvolvimento de atividades orientadas para o câmbio 
conceitual. 

O conflito cognitivo posto a partir do conhecimento que 
o aluno traz e os conhecimentos científicos propostos pela escola 
devem ser resolvidos no sentido de que as aquisições feitas pelos 
alunos não se limitem aos aspectos verbais e temporais.(AstolFi, 
i988zi47) 

Essa consideração é importante de ser feita pois é comum 
até entre alunos universitários, o 'retorno' a representacöes 
conceituais que se julgavam superadas gracas ao ensino.

19



Os esquemas conceituais alternativos são persistentes e 

não se modificam Facilmente mediante o ensino tradicional. Temos 
como exemplo, a persistência nos estudantes universitários, da 
associação entre Forca e movimento, nos diagramas de iorca que 
desenham. Estes estudantes aplicam corretamente as equacões 
newtonianas nos problemas usuais dos livros~te×to mas iracassam 
quando enfrentam problemas fisicos reais. ( Driver, i986z8 apud 
Heller e Hungate, 1984 ). 

Hriver coloca que esse fracasso tem a ver com a falta de 
integração entre o conhecimento que os estudantes têm do mundo 
fisico com 0 conhecimento que proporcionam as relações algébricas 
abstratas. 

As atividades pedagógicas orientadas para o câmbio 
conceitual implicam em se levar em consideração as concepcöes 
iniciais dos estudantes e de se desenvolver iormas de trocaelas. 

Cabe ao protessor, selecionar os obstáculos 
epistemológicos passíveis de serem superados no curso de 
determinadas atividades, produzindo um progresso intelectual 
decisivo. ( Astolfi, i988zi5i) 

Esses obstáculos podem ser detectados pela análise das 
representacões dos alunos, hipóteses que estes manifestam p.e×., 
através de desenhos e de respostas a determinadas perguntas 
feitas pelo professor, a respeito de algum Fenômeno ou conceito. 
(ibid.)
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Para que as intervenções do professor possam ser 
significativas no sentido de propor atividades que partam das 
concepções iniciais dos alunos visando progressos intelectuais, é 

necessário que o professor conheça as idéias comuns que os alunos 
fazem a respeito de diversos fatos. 

Precisa também ter clareza do enfoque de sua atuação. 
Esta atuação terá enfoques diterenciados se o protessor levar em 
conta a organização interna do conhecimento por parte do aluno ou 
se limitar as atividades pedagógicas aos Fatores externos a 

construção do conhecimento. No tópico a seguir, trataremos desse 
assunto.

Bi



3.2. Diferentes concepcöes de aprendizagem 
Driver (1986) coloca que Piaget e seus colaboradores 

enfatizam a existência de estruturas cognoscitivas no cérebro que 
processam a iniormacäo e influenciam as interações do individuo 
com o meio externo. 

Essas estruturas se desenvolvem em etapas até que 
cheguem no pensamento abstrato ou Formal, onde se encontram as 
caracteristicas essenciais para a compreensão da ciência. 

O autor pressupõe então que na perspectiva piagetiana, 
as diticuldades dos alunos na compreensão dos conceitos fisicos 
são atribuídas à falta de estruturas lógicas nos alunos. 

Uriver (1986) coloca que as implicações educativas 
oriundas desta perspectiva estariam na adequacão das atividades 
de um curso, à etapa de desenvolvimento cognoscitivo do aluno ou 
do desenvolvimento de programas para acelerar o processo de 
maturação. 

Driver (i986:8) coloca também que as investigações 
realizadas por psicólogos e educadores mostram que as estruturas 
lógicas utilizadas pelos estudantes, dependem em grande medida do 
contexto da tarefa, pondo em questão, a idéia de etapas 
coerentes. Idéias intuitivas similares são detectadas em 
estudantes de diferentes meios e idades. 

Uriver (1986 e 1988) faz também um contraponto entre a 

visão construtivista e a orientação de instrucäo direta 
( abordagem de cunho behaviorista ).
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Segundo ele, na abordagem behaviorista, não se faz 
suposicöes sobre a organização interna do conhecimento de quem 
aprende, nem postula nenhuma limitação de idade para a 

aprendizagem, podendo organizar~se séries de comportamentos, 
habilidades ou conceitos de complexidade crescente, através de 
programas de instrução cuidadosamente elaborados. 

Segundo Driver (1986 e 1988), essa orientação é centrada 
nas formas de melhorar os resultados obtidos pelos alunos na 
resolução dos exercicios do 1ivro~te×to, enquanto que na 
construtivista se leva em consideração os conhecimentos e 

representações dos alunos e os avanços conceituais possiveis de 

serem realizados. 
Driver coloca que na instrucão direta, os alunos tendem 

a conceber 0 conhecimento fisico como axiomatico e não como 
problemático e a não pôr em relevo a relaçäo entre os conceitos e 

os ienômenos tisicos. 
O referido autor coloca também que esta abordagem 

considera o aprendiz como estando inicialmente sob controle 
externo e tende a ressaltar os processos analíticos da resolução 
de problemas. 

_ 

Uriver sugere que esta orientação põe em« questão o 

seguinte tato: até que ponto os estudantes genera1izam~ os 
conhecimentos adquiridos ao utilizar esta orientação em outros 
contextos, em particular em situações fisicas? 

0 autor opta pela orientação de cunho construtivista já 
que...
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concebem o conhecimento físico 
mais como problemático e 
experimental, tendendo a dar mais 
êniase as experiencias dos 
estudantes sobre fenômenos fisicos 
e considerando que a aprendizagem 
se regula internamente e que a 
resolução de problemas implica 
mais num raciocínio holística, 
analógico que analítico. ( grito 
nosso) Uriver (i986zi8) 

As orientacões pedagógicas, em sua maioria, se voltam 
para o raciocinio analítico, às atividades 
decomposição do problema em partes. Este método 
problemas tende a aprofundar o conhecimento num 
mas perder de vista os aspectos globais que 
influência no referido problema. 

0 raciocinio analógico implica em buscar 
um Fenômeno/Fato/objeto especifico e outros que 
iniluências sobre este. 

Propostas pedagógicas que priorizem 
analógico só poderão ser efetivadas a partir de 
dos protessores quanto as caracteristicas das 

que visem a 
de resolucão de 
nivel vertical 
também exercem 

relações entre 
possam exercer 

o raciocinio 
uma preparacao 
idéias que os 

alunos possuem a respeito da realidade que os cercam; 
No tópico a seguir, situaremos algumas destas no âmbito 

da Física e da biologia.
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3.3. Idéias que os estudantes possuem a respeito de alguns 
fenômenos naturais e características biológicas de seres vivos 

Comentaremos a seguir, algumas idéias que os estudantes 
têm sobre uma variedade de Fenômenos físicos e de 
caracteristicas biológicas presentes nos seres vivos, a partir de 
estudos Feitos por Driver (1986 e 1988) e Astolfi (1988): 

1.). U.m .c›.b..i.e:..t.x;› .e.e:.sar.á. m.ai.s. eu.a.n.t.c›. ma.i.o.r. .f.õ.›: .a al.t.ur..a. a .sue o. 

e.1..e.me.... ;.z.c›.r..e.u.e asâ.s.im.... s|.u.an.d.o eai no. s.oJ..o..., .ci sao.1.¡.›.e ma.i..o.›."..^. 

f$.o.n.‹:.e.b.em .ci c.aJ..o.r. .c.o.m.o. uma ‹:..1.:a.s-.sz.e:. de ..'..su.b.s3;.ã.nc..i.a.Í..^. 

eo explicar o que ocorre quando se esquenta um extremo 
de uma varinha de metal, um aluno de doze anos diz; “O calor se 

.J acumula em. parte até não poder caber mais e entao se move ao 
longo da varinha." ( Driver, i988z ii0, apud Erickson, 1979) 

3).. as .i.dé.i..as das .c.r.i.ar.m.as. s.o.b.›:.e:. ‹:.om.o. y.ê.e.m r;.c›.i.s.a.s. e.o.::1em. 

›:.e.p.›:..e.s.sé:.n..t.amzae. em .t;.e.r.m.o.s .de 1:.a.i.tz.s. w.i.s.ua.i.s. .(..r.a;i..o.s. de lima. v.i.n.do .em 

JI..i.nh.a. r.e.t.a o .o.1.b.o. e e.a.r..t.i.r.1.d.o. dai... em. 1.i.n.ha .r.e..t.a,... a.t.é: o .o.b..i.e..t.s:1 

em sê‹u.e.s..täLo.)..... 

5.2. Ie.o.dê`:.n‹:.i.a. a x:.e.e›:.â=:.s.e.n..t.a.t. o. inte.t.i.o.r:. do .‹:.o.r..e.o. h.u.ma.n.o. .de f.m:.ma 

.t.o.p.o.1.ó..s.i.c.a .e. riãio. :Ru.n.‹:.io.na.1.... 

Astolti ( -i988zi47), citando pesquisa realizada por 
Aster ( 1985), referente à maneira como estudantes com uma média 
de onze anos representam o interior do corpo humano, através de 
desenhos, mostrou que eles conhecem a existência de órgãos 
principais como estômago, fígado, pulmões e coracao. r
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Com relaçäo ao mesmo objeto de pesquisa, Astolfi 
(i988:i47), cita Kerlan y Cottet~Emard (1979), os quais mostraram 
que os desenhos referentes as representações do interior do corpo 
humano são quase sempre estereotipados. ` 

Nestes desenhos, os órgãos são colocados dentro do corpo 
de tal torma que não ha o estabelecimento de relações funcionais 
entre os diversos órgãos. As veias, p.e×., quando são desenhadas, 
não têm relação com o coração.

_ 

Astolfi (ibid.), coloca que alunos muito maiores tazem 
desenhos que não são radicalmente diferentes. Colocam certos 
detalhes mais precisos como traquéia e pulmão mas a verdadeira 
*unção dos pulmões, intercâmbio entre o ar e o sangue, quase não 
aparece. 

0 autor coloca ainda que os desenhos tendem a reforcar 
os aspectos topológicos em detrimento dos Funcionais, mas que os 
escritos que acompanham os desenhos confirmam o ponto de vista de 
que os aspectos topológicos persistem na maioria das vezes, até 
mesmo depois do contato destes alunos com esquemas tuncionais. 

Astolti (i988;i48), citando Roncin (1986), mostra como 
exemplo, alunos que tiveram acesso a um esquema funcional 
sintético da circulação do sangue, onde se pode localizar o 
sangue rico em oxigênio e o rico em dióxido de carbono. Estes 
alunos traçam um limite de cima embaixo, referente aos dois tipos 
de sangue, mas a direção não corresponde a esquematização adotada
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1 

Ie.n.dê:.n.c.i.a. a a.s.s.o.‹;:.:i.a.r. f.o.r.‹:.a .a mo.s‹.i.m.e-:.n.t.o..z. 

a.).. I..d.e.i.a de .‹.=us.e. ei .m:.e.c:.;í.s.o. a a.t.uas:ííu›. c.o.n..t.;¿.n.ua .dx-:. uma .f..o.r.c..a p.a.t.a 

m.a.n.t.e.1t..um. ol:.i.e..t.o. em m.o.:‹¿.i..me:.nto. E›‹.z quando se empurra um objeto, 
essa 'Forca' permanece dentro do objeto e esta se perde quando o 

objeto para. 

11).. I..d.é.i.a .de .‹.=|.u.e. a .£.o.r..‹;;.a ‹;;o.muni.r;;.a.da .e.a.s..ta. 

Uriver cita uma experiência sua realizada em 1983, com 
alunos de Mecânica do Curso Médio: colocou duas bolas de 
diferentes massas rolando sobre o chão. no pararem perguntou 
porque pararam. 

Uma resposta com alta ocorrência: Sempre param. Se a 

impulsionarmos, avancarão tanto quanto o impulso. Quando a Forca 
se gasta, volta como estava antes. V 

1;). I..d.é.i.a .de mo.s¿im.s:n.t.o como .t.es.u.1..t.a.n.te. da .d.i.r.e:.‹;.šãx›. da 
` 

.£.‹;›.x:.‹¡.a 

a.e.1.i.‹;.a.d.a. . 

Em pesquisa realiaada por Clement (1982), citada por 
Hriver (1986:5), com estudantes universitários, constatou uma 
tendência a supor a existência de uma forca na direção do pêndulo 
de um relógio que o Pax subir. Os alunos respondem que se não 
existisse a forca na direção do movimento, o pêndulo não chegaria 
ao ápice da oscilação. 

Isto indica que para estes estudantes, se não existe 
forca, não há movimento. Se deprende daí, outra idéia comum na 
concepcäo dos Jovens (próximo item):
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dl Ideia de Que um obieto em repouso não mode exeucen iotea. 
Driver (op.cit.z 7), citando uma experiência sua, 

realizada em 1973, referente a situação de atuação de Porcas num 
objeto em equilíbrio estático (repouso num suporte rígido), 
relata uma conversa de dois jovens de doze anos. 

Um deles argumentava a existência de uma forca no 

sentido vertical, de cima para baixo ( do objeto para o suporte ) 

e outra, também vertical, de baixo para cima ( do suporte para o 

objeto ). 

O outro se manifestava contra este argumento, dizendo 
que o suporte se limitava a sustentar o objeto. 

O primeiro, então, soltou o objeto do suporte e o 

sustentou em sua mão. Perguntou o que se passava agora. 

H 

O segundo respondeu que ele teria que exercer uma torca 
para cima com a mão senão o objeto cairia no solo. 

0 primeiro pergunta; Então você concorda que o suporte 
tem que exercer uma Forca para cima também? 

O segundo responde que näo, que a mão não atua do mesmo 
modo que o suporte pois este só está mantendo o objeto enquanto 
que a mão não o mantém perfeitamente imóvel. Ela o levanta. Como 
poderia o suporte levantar algo se não está vivo? 

el Ideia de sua a forma Maria com a raeidea do moximento. 
Driver (op.cit.:ó), cita pesquisa realizada por Clement 

(1988), em estudantes de engenharia, com a seguinte experiência:
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Lancou~se uma moeda verticalmente para cima e lhes pediu 
que desenhassem uma ou mais flechas indicadoras de cada uma das 
Porcas que atuavam sobre a moeda quando esta alcança o ponto mais 
alto. 

Como resultado, 72% dos estudantes deram respostas 
incorretas, sendo esta, uma delas: ha duas Porcas atuando, uma 
para cima, procedente da mão, e outra abaixo. Para que a moeda se 
conserve ascendente, a forca da mão que impulsiona a moeda tem 
que ser maior que a forca descendente, pois do contrário, 
desceria. 

Estas investigações realizadas no âmbito da fisica e da 

biologia permitiram a constatação de algumas características 
presentes nas idéias dos estudantes que podem ser extrapoladas 
para um âmbito mais geral. E é disto que trataremos a seguir.
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3.4. Características gerais das idéias dos estudantes 
Driver (1988) coloca algumas características presentes 

nas idéias dos estudantes no que se retere a Fenômenos relevantes 
para a área de ciências. 

Essas características Foram identificadas nos estudantes 
a partir de investigações realizadas na área da dinâmica, luz, 
eletricidade, calor e temperatura, ar e pressão do ar, natureza 

`:.: da matéria e idéias cosmológicas. ãao elas: 

~~ 1l.d.é.i.a.s. .d.o.s. e.s..t.u.d.an.t.e.s .c.o.m.o. e.s.s.uem.as .a.!.'.i.s‹.o.s 

Driver (i988:ii4), citando Claxton (1986), dia que estas 
idéias são Ferramentas para aprender e formam uma base para 
adquirir novas compreensöes mediante uma forma de raciocinio 
analógico. 

Essas idéias não são um conjunto fixo ou estático de 

noções. apesar de não se 'cambiarem' facilmente mediante 
instruções. (Driver, i988:ii4) apud Tiberghien (1986). 

Driver comenta que experiências feitas por criancas 
pequenas como empurrar objetos no solo ¬ uma ação que produz 
movimento ~ são usadas como esquema basico ao qual se assimilam 
outros tipos de movimentos Forcados; o jogo com a água pode 
tormar um esquema basico para desenvolvimentos posteriores da 
noção de Fluxo.
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~' 1.‹ié.i.as. .d.o.s. e.s.t.u.d.an.t.e.s são. r.'.oe.r.e.n.t.§â:s. de.n.t.›:'..o. de seu m.o..d.o. de .e.ens.ar 

Driver (i988z114) coloca que âä COf\C€.`PGIõ€?$?› PT`€-I`€'›€'?|'lt€§'€i$ HO 
modo de pensar dos estudantes são coerentes quando vistas da 
perspectiva da crianca. Cita como exemplo, a associacäo Feita por 
estudantes entre rorca constante e movimento constante, afirmando 
que esta nocao é bem adaptada ao mundo deles. 

Afirma também que o que querem dizer com 'Porca' não é o 
mesmo o que entende um risico. 

Como as hipóteses que os estudantes elaboram tem um 
sentido no seu modo de interpretar os Fatos, fica Para nós 
professores, a incumbência de compreender o fundamento. das 
explicacões dadas por eles. 

- 
Ill .r.as:..i.o.c..í.ni.o. ;1os.a;Lu.no.s.e.:=à.t.a l.:¡..sa.d.o. a .um s:..‹;›.n.t.e.a.to. 

es.rê.es;:.i£.i.c.o 

A capacidade de 
similares do ponto de vista 
dos alunos. (Driver, op.cit.zii5) 

0 autor coloca que em alguns 
ideias dos alunos não deve ser vista 
uma diferenca significativa entre 0 
pensamento cientifico, considerando 
parcimõnia são critérios importantes. 

Considera que no pensamento 
que nossas idéias se adaptem a uma 

generalizar Fatos que podem ser 
cientifico não é comum no pensamento 

casos, a inconsistência das 
como um problema, pois há 
pensamento cotidiano e o 
que neste, a coerência e 

cotidiano, o que importa é 

determinada situação, não 
tendo as interrelacões uma importância crucial.
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Driver coloca também que as criancas podem responder a 

uma mesma situação usando diferentes idéias em diferentes 
ocasiões. Essa indicação de que o indivíduo tem disponivel varios 
modos de ver uma situacao leva o autor a considerar que é 

provável que seja este pluralismo que torne possível ocorrer a 
aprendizagem e o câmbio conceitual. - 

[!.i.£e1:.enx:.i.a.c.šzto. de .i.dé.i.as 

_ 

Driver (ibid.) coloca que as idéias das criancas sobre 
determinadas noções revelam a incorporacão de outros aspectos que 
não teriam relacao com essas noções, mostrando a inconsistência 
dessas idéias. 

Cita como exemplo, que nas idéias das criancas sobre o 
peso, incorporam com freqüência, aspectos de volume, solidez e 

pressão. A noção que as criancas tem sobre o ar pode ter 
conotacões de um meio geral para a transmissão de eteitos e 

geralmente associam pressão do ar com a gravidade. 
No que se refere a eletricidade, para as criancas é uma 

nocao não bem definida que incorpora potência, corrente e energia 

W Ho eensamento eencaetixo ao conceitual 
Os conceitos elaborados pelas criancas mais jovens 

tendem a estar dominados pelas percepcões, enquanto que os dos 
maiores incorporam elementos que não se pode perceber diretamente 
(ibid.)
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É 0 caso de alunos que ao iormular uma cadeia alimentar 
num ecossistema, incluem elementos microscópicos como bactérias, 
que não podem ser apreendidos diretamente e de outros que só se 
referem a elementos macroscópicos. ( Astolfi, i988:i50 ) 

W atencao maion mcoeciedades do sua as intenacñes :ay 3!* 

Driver (i988:i15) afirma que há uma tendência nas 
criancas de se Paaer interpretações em termos de propriedades dos 
objetos e não em termos de interacões entre os sistemas. 

Cita como exemplo o peso, que é uma nocao extremamente 
complexa para as criancas, que o vê como uma propriedade de um 
corpo mais que como uma interacão entre o objeto e a Terra. 

~ Raciocínio causal 
. O raciocinio das criancas se centra mais em estados de 

movimento do que em estados de equilibrio. É o caso p.e×., de se 
reconhecer a atuacäo de uma forca quando se observa um movimento 
do que concebë~1a em sistemas com equilibrio estático, reFerindo~ 
se a estes como estado natural do sistema. (Uriver,ibid.) 

Driver aiirma também que o raciocinio das criancas tende 
a seguir uma seqüência causal linear. Elas buscam a causa que 
produz uma cadeia de efeitos em ordem linear temporal.
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Coloca também que eosa maneira direcional de penoar tem 
implicaaões na noção de reveraibilidade. É o caso deles 
entenderem que uma entrada de energia pode trocar o estado de uma 
äubstäncia, de sólido a líquido ( a energia 'rompe os en1aces'), 
mao tem dificuldades para compreendér o processo inverso, quando 
um liquido solidifica ( interpretam a energia como uma 'ação 

sobre o $istema', para romper os 'enlaces' e não conseguem 
explicar de onde voltam os 'en1aces').
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3.5. Um curriculo organizado numa perspectiva sócio- 
construtivista de educacao 

Na perspectiva sócio~construtivista de educacao, o 

curriculo deve ser orientado para o câmbio conceitual tendo em 
vista que as oportunidades de acesso as atividades que estimulem 
o câmbio conceitual devem ser oferecidas a todos e não a uma 
minoria.

, 

Isso quer dixer que a aprendizagem deve se basear nas 
experiências dos alunos, não tanto_para reforcar suas nocdes 
prévias mas para estimular o câmbio conceitual, de maneira a 

apro×imá~1as cada vez mais das concepções científicas. 
A programacao de atividades baseadas nessa perspectiva 

pode ter a seguinte estruturação; (Driver, í988:iió~íi9) 
Uma fase inicial de orientacão sobre o tema a ser 

trabalhado. 
Uma outra fase destinada a explicitação das idéias que 

os alunos' já possuem sobre o tema em questão. Nesta fase, os 
alunos tem oportunidade de intercambiar idéias através da 
formação de pequenos grupos. Também poderão surgir situações de 
conflito cognitivo, onde idéias diferentes porão em questão 
algumas noções prévias. 

As idéias oriundas da reflexão em grupos poderão ser 
representadas em cartazes para que se identifique semelhanças e 

diferenças entre as idéias dos diferentes grupos e para que 
posteriormente possam ser revisadas.
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Uma Fase seguinte seria a da reestruturacäo das idéias a 

partir do confronto entre essas idéias uti1iaando~se contra~ 
exemplos; da ampliação da área de aplicacao da concepção; da 
especificação de uma noção a determinadas experiências 
particulares; do encaminhamento a novas concepções, através de 
analogias. 

Após, viria a tase de aplicação das concepções 
revisadas, através de diversas atividades, como construções 
práticas, elaboração de textos ou soluções de problemas de livros 
mais convencionais.

V 

Por último viria a fase de revisão do processo de câmbio 
das idéias para que os estudantes tornem~se conscientes da sua 
própria aprendizagem, já que as idéias iniciais poderão estar 
modificadas ou também tereseeão construído novas idéias que 
deverão ser comparadas com as iniciais. 

Driver (op.cit.zii8) utiliaa o termo 'metacognicão' para 
designar a reflexão Feita pelos estudantes sobre seu próprio 
conhecimento e sobre como está se dando as trocas. Coloca que 
esta fase é importante para que percebam que seu conhecimento é 
estruturado e inter-relacionado.
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4. FILOSOFIA LOGO e LINGUAGEM LOGO/ 

4.1. O uso do microcomputador numa abordagem construtivista de 
aprendizagem 

Levando em conta as contribuições da teoria 
desenvolvimentista de Piaget, Seymour Papert vem desenvolvendo a 

partir de 1968, trabalhos referentes ao uso do computador na 

educação. 
Considerando que o conhecimento não é transmitido, mas 

construido pelo individuo a partir de suas experiências com 
objetos e Fatos, Papert organiza um corpo de estudos onde propõe 
que a melhor maneira de se construir conhecimentos é através da 

relação entre o indivíduo e o objeto do conhecimento, sendo que 
este objeto deve ser algo tangível, que se situe além das ideias 
e que seja signiiicativo para o individuo. 

A Filosofia LOGO incorpora a Linguagem LOGO, que é 

concebida como uma ferramenta informacional possibilitadora de 

programações, envolvendo turmas, cores, som, movimentação e 

textos. '

- 

Neste ambiente LOGO, a relaçäo entre o programador e a 

maquina deve acontecer de forma prazerosa, onde o erro na 

organização de um aigoritmo componente de um projeto não seja 
considerado como algo inibidor da continuidade do projeto mas 
como um momento rico para se testar hipóteses, principalmente as 
referentes aos aspectos físicos e lógico/matemáticos.
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Na década de 60, Papert iniciou o trabalho referente à 

Linguagem LOGO com uma espécie de robô: a tartaruga de solo, que 
através de comandos dados a ela, possibilitam sua locomoção e o 
desenho de seu trajeto no chão. Os comandos Faaem~na avançar ou 
recuar em linha reta e girar para a esquerda ou para direita. 

Atualmente, o trabalho com a Linguagem LOGO se da 
basicamente através da construção de projetos por parte de 
alunos, envolvendo geralmente, combinacões de tiguras geométricas 
como quadrado, circulo e outras, Formando deeenhos coloridos que 
também podem incluir movimentação. 

Numa programacao mais avançada, exige~se a formalização 
do pensamento lógico para organizacäo de programas que envolvem 
um procedimento geral ligado a sub~procedimentos. U procedimento 
geral chama o sub~procedimento quando há esta previsão. 

Esses programas incluem variaveis (numéricas ou não), 
recursäo ( o programa chama a si próprio), construcao modular 
(cada módulo do programa executa uma funcao que pode se_ dar de 
rorma interativa com outros módulos), noções de causalidade ( do 
tipo se ... então), dentre outras. 

Transcreveremos a seguir um programa Peito a partir de 
procedimentos. Os procedimentos Funcionam como novas primitivas. 
Este programa refere»se ä organizacäo de uma arvore genea1ógica.( 
Axtz 1998, p.7). Eis a arvore genealógica:
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Úfiflãf_

I mwmmwfimmwmmmmmmmmowwwwmwwwwom 
I I 
I I 

Maria Joäo 
I I 
I I 

....-.........»..»......»»-.»¬-w..-zw-.-~. ›...........-«.»«....›-...nú-z--.-z-‹.... 

Loiva 
l
I 

zm-W.-ú.-»‹........... 

José Carmem Paulinho 

Luiza Bernardo 

os integranteo da árvore genealógica. Eis o programa em Linguagem 
LOGO: 
aprenda 
Atribua 
Atribua 
Atribua 
ntribua 

O programa consta de atribuições de listas de nomes para 

genealogia 
"Oscar 
“Maria 
“Joäo 
"Loiva 
Ao se 

E Maria João 3 

ELoiva José Carmemfl 
EPau1inho3 
ELúiza Bernardoä 

pedir o conteúdo de determinada atribuicão,tem~se 
1. Escreva züacar 
Resposta: Maria Joäo 
8. Escreva conteúdo "Oscar 
Reopootaz Maria João 
3. Escreva conteúdo primeiro conteúdo "Oscar 
Resposta; Maria 
4. Escreva conteúdo último conteúdo "üacar 
Reâpostaz João 
5. Escreva último conteúdo primeiro conteúdo primeiro conteúdo 
"Oscar 
Resposta: Bernardo
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Neste último item , temos: 
M O primeiro conteúdo da lista "Oscar é Maria. 
~ O primeiro conteúdo da lista "Maria é Loiva. 
M U último conteúdo da lista "Loiva é Bernardo. 

0 raciocínio presente na resposta referente ao último 
item comporta a seguinte análise: primeiramente veriticaese a 

solicitação que está mais próxima da lista 'Oscar' e reservaflse a 
resposta na memória do computador. Uepois, são feitas as analises 
referentes as outras solicitações, encadeando«se a resposta da 
solicitacão anterior com a solicitação posterior. 

Este programa requer da parte do programador, além do 
conhecimento das possibilidades da programacão em LOGO, a 

formalização do pensamento lógico ao se prever a resposta a ser 
emitida pelo computador.
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ä.2. Um outro domínio da LOGO: LEGO~LOG0 
Um outro dominio da LUGÚ, constituido pela LEGO~LOG0, 

possibilita ao aluno, projetar e construir objetos tangiveis, 
através das pecas LEGO tradicional e LEGO Tecnich. 

às pecas da LEGO Tecnich são motores, roldanas, 
sistemas pneumáticos, sensores de toque e de luz, controladas 
pelo computador. 

Para que essas pecas possam ser controladas pelo 
computador é necessario também uma interface conectada no mesmo e 

um software com outros comandos além da LOGO comum, como: atmotor 
(ativa determinado motor ), liga (liga determinado motor ou 
sensor), qualmotor (responde o número do motor acionado), 
ligasensor (liga determinado sensor), mudadir (muda a direção do 
objeto em movimento),ligapor (liga por um determinado tempo), 
desliga (desliga determinado motor ou sensor), zeratempo (volta o 

contador para o numero zero), contepulso (contador). 
Através da LEGO~LOG0, os alunos podem aprender 

programar em LOGO e dominar principioa mecânicos basicos, como 
p.e×. ao se construir um carrinho e desejando que ele tenha mais 
forca para subir uma rampa, co1oca~se uma ou mais roldanas 
ligadas ao motor. Percebe~se que quanto mais roldanas forem 
colocadas, mais Facilmente o carrinho subirá a rampa, já que 
aumenta~se o atrito, através da redução da velocidade. 

Neste sentido, os alunos também aprendem a trabalhar com 
conceitos de resolução de problemas e de depuração de programas.
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Para que estes conceitos sejam desenvolvidos, é de 
fundamental importância a atuação do professor que está 
acompanhando a construcao dos objetos, para que os alunos 
consigam passar do estágio de manipulacão e montagem das pecas 
para o estagio de aprendizagem de outros conceitos científicos. 

_â construção de um carrinho, p.e×., pode ticar ao nivel 
da montagem do mesmo, como pode ser enriquecida atraves da 
instigacão do professor com a colocação de questões como a do 
exemplo acima citado , em que se incrementa a atividade, pedindo 
aos alunos que Facam o carrinho subir uma rampa. Esta atividade 
solicita dos alunos, a construção de conhecimentos referentes ao 
mecanismo de roldanas e também da nocao de atrito. 

Uma outra situação rica em possibilidades pedagógicas 
seria colocada através da pergunta referente ao ângulo formado 
por aquela rampa. A resposta a essa pergunta envolve nocões de 
trigonometria e o aluno para resolvê~la poderia usar as noções de 
seno e cosseno. 

As atividades em LEGU~LOGU citadas como exemplo neste 
tópico, foram vivenciadas por nos, numa oficina pedagógica na 
qual tivemos como docente, o Prot. João Uilhete H'Abreu do 
NIEB/UNICQHP, realizada em Maringá, no dia 30/0?/9&. 

No âmbito da informatica educacional é comum associar~se 
propostas pedagógicas de abordagem construtivista à Linguagem 
LOGO e é comum também associar*se o uso de softwares didáticos a 
uma abordagem behaviorista.
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No tópico a eeguir, Faremos algumas considerações sobre 
easa linguagem no que se refere as suas características e sobre 
os trabalhoe comumente realizados com ela a nível educacional. 

' 

Com referência a associacäo entre LOGO e o 

conetrutiviemo, recorremos aos eetudos de La Taille, para situam 
la em termos de convergênciae e divergências. 

Quanto à associação entre o uso de eortwaree didaticoe e 

a abordagem behaviorista, voltaremos a esaa questão em tópicos 
poeteriores.
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4.3. La Taillez Analisando a forma como Papert justifica o uso 
da Linguagem LOGO na educação. Í

4 

La Taille (1990), ao analisar o modo como Papert 
justifica o uso da linguagem LOGO na educacao, Fax algumas 
considerações que julgamos oportuno relatar. . 

De acordo com La Taille, a proposta de Papert no que se 
refere a linguagem LUBO tem apenas alguma inspiracäo piagetiana, 
sendo que o seu enfoque se afina mais com a Escola Nova e com a 

Escola ativa, considerando a ênfase dada na questão do 
desenvolvimento cognitivo mais do que na aprendizagem. 

Segundo La Taille, a ênfase dada na concretiaacão do 
tormal se opõe à proposta de Piaget e se coaduna mais com 
Hontessorí e Frenet. 

no ponderar sobre a proposta papertiana e suas relacões 
com as bases piagetianas e da pedagogia ativa, La Taille (1991), 
coloca as seguintes questões: 

im. L.Ill.f.*z.fJ. .t.e.1u a .com Q. de.s.enõ‹.oJ.àz.i.m.e:.n.t;.o. c.'.o.Ç›.r.1i.t.i.›¿.o.f‹`. 

no responder esta questão, La Taille (1991), coloca: 
Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo comeca quando a 

crianca nasce e age sobre o mundo e através da acäo e reflexão 
sobre os objetos se da o desenvolvimento cognitivo. 

Essa ação comporta uma lógica e ao tomar consciência 
dessas acões, através da reconstrução, a crianca atingirá um novo 
patamar lógico.
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Para Piaget, a inteligência é antecipacäo lógica e se 
antecipa a experiência, através da previsão hipotética. Sendo 
assim, conclui La Taillez não é através da concretização do 
iormal que se justifica o desenvolvimento cognitivo. 

3.... a a.t.i.v.i.da.d.e. .de e.r..o;su:.a.ma.r.. com a L..i.n.g.u.a.g.e:.m .£.avo.›:'.e‹.:.e Q 
.de.ee.nv.o.1.v.im.an.t.o. c.c›.sm.i..t.i.v.o.?Í .£av.or.e.s;;e.... em Que. é. .‹:¡.i.f.e.\:.‹~:.n.t;.e. 

o.u.t.›:.a.s. a.t.i.v.i.da.d.e.sz.i. o.n.d.e=:. e.s..t.¡.-š a. o1:.i.s‹;i..na1.i.da.d.eI:Í 

Áo responder esta questão, La Taille (1991), coloca: 
LOGO é uma linguagem, tem um algoritmo, comporta 

procedimentos e tem um feedback especial, pois a pessoa entra em 
contato com o resultado de sua própria acäo. 

ñ linguagem é condicäo necessaria para o desenvolvimento 
da lógica, é instrumento de socializacäo entre as pessoas e não é 
a mesma coisa que inteligência. 

Ilustrando essa idéia, La Taille (1991), cita o tato de 
criancas com idade em torno de dez anoa quase não utilizarem 
corretamente o modo subjuntivo dos verbos em suas trases ( Se eu 
tôsse rico ..). 

As criancas, ao utilizarem o 'modo subjuntivo estäo 
ialando de hipóteses, trabalhando num mundo hipotético~dedutivo, 
utilizando variáveis, trabalhando com a negacão. E isso é diiicil 
da crianca entender logicamente. 

A linguagem é necessaria mas não é condicão suiiciente 
para o desenvolvimento da inteligência. Isso relativiaa bastante 
a questão da linguagem pois não é aprendendo uma linguagem 
precisa que se torna lógico, é praticamente o contrário.
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La Taille pondera ainda que a linguagem não determina a 

cognição, portanto críticas no sentido de que BASIC pode tornar 
as pessoas com raciocinio mecânico devem ser revisadas. 

La Taille coloca que para se desenhar um quadrado em 
BASIC é preciso da estrutura topológica, reierentes as 
coordenadas × e y. Em LOGO, p.e×.,näo é necessario um nivel de 
abstracäo alto como em BASIC, concluindo então que uma linguagem 
não é melhor do que a outra, mas que exigem niveis de abstrações 
diierentes. 

Uma outra justificativa as caracteristicas de LOGO, dada 
por seus seguidores e criticada por La Taille, é que a mesma 
imita a linguagem natural e que por isso as criancas aprendem 
mais facilmente. 

'O autor cita a experiência da UFRGS em que 
inicialmente, desenvolveram os trabalhos em LOGO inglês e as 
criancas brasileiras entendiam bem a iuncão dos comandos, mesmo 
não sendo escritos em português. 

ao reforçar que a linguagem LOGO é diterente da 
linguagem natural, o autor reFere~se ao modo como a tartaruga Faz 
um circulo e coloca que a tartaruga não imita a crianca, pois 
ninguém anda em círculo assim: indo um pouquinho para frente e 

dando uma viradinha. 
Sobre este aspecto, La Taille conclui que a linguagem 

LOGO é uma linguagem de programação e não natural, guarda raizes 
com esta mas näo_se confunde com a mesma.
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La Taille pondera também que programar é necessariamente 
fazer um algoritmo e que a matemática; anteriormente a Linguagem 
LOGO, já trabalha com esta idéia. Sendo assim, LOGO não é 

original em ensinar algoritmos. 
Para fechar a questão, La Taille coloca que a 

inteligência não é uma somatória de vários algoritmos. 8endo 
assim, ensinar uma crianca programar não é condicäo para a 

inteligência. Esta é considerada como a capacidade de se criar 
vários caminhos, varios algoritmos e a crianca näo deve se 
contentar com um algoritmo que deu certo, deve ter autonomia de 

pensamento. 

tim due' .e.o.n.t.o. e.e..t.a.r.i.a a .i.u.s..t.i.+I.i.cati.s‹.a e.ar.a .a L.;Lns‹u.a.sê\em. l.JJ.ü.0..”:Í 

Segundo La Taille (1991), o deeenvolvimento cognitivo ee 
da através do pensar sobre a acäo e o computador torna visivel o 

efeito de uma acao de uma maneira rápida, possibilitando a auto~ 
correção. Esse feedback é importante para a construção da lógica. 

La Taille esclarece que o feedback é necessário na 
reelaboracão de hipóteses mas a previsão deve ser o ponto de 
chegada. Quanto menos necessidade de teedback, melhor. 

Nesse sentido, o grande objetivo é que as pessoas possam 
deduzir antecipadamente a acão, que consigam prever os eteitoe de 

determinadas acöes, que consigam prever por ex., o resultado de 

um algoritmo, antes meemo de tê~lo executado no microcomputador.
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4.4. La Taillez Convergências e Uivergências entre Piaget e 

Papert
_ 

Analisando as propostas de atividadee pedagógicas em 
LOGO, por parte de Papert, La Taille (1990) elenca algumas 
convergënciae e divergências existentes entre a epistemologia de 
Piaget e tais propostas de Papert. Dividiremoe a reterida analise 
nos tópicoez 'üonvergênciae' e 'Divergênciae'. 
iwflflfläfiflfififlfilflâi 

Com relação as convergênciae, La Taille (1990 p.108~ 
113). coloca ae seguintes: 
:E.r.i.m:.i.e.i.o .de c.o.n.t.i.nu.i.da.d.e. e.e..t.a.t›.e.l.e.c.i.d.o. x›..o.r.'. Et.a.p.e.\t..t..z. 

Papert concebe a escola como um ambiente onde os 
conhecimentos que ae criancas trazem de suas experiências 
diversas, não sejam negados, mas sim transformados., 

A 'esse respeito, La Taille (1990) argumenta que nas 
obrae de Piaget, não ha reierênciae explícitae a »eeee respeito 
mas da para inferir~ee que esse principio se coaduna com a teoria 
piagetiana, já que Piaget considera a crianca como “pensador 
inato". Para Piaget, ae criancas elaboram hipóteeee sobre os 
Fenômenos do meio em que vivem, o que mostra a não “passividade 
cognitiva por parte delas. 

Em decorrência do principio de continuidade, Papert 
propõe um tratamento especifico em relaçäo a matematica. Nesse 
sentido, enfatiza que haja relacao entre as acöee cotidianas dos 
alunos e as notaeõee matemáticas usadas na escola. Propõe um 
ambiente de aprendizagem que leve as criancae terem amor a 
matematica e não tobia a ela.
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La Taille vê coerência entre o principio de 

continuidade estabelecido por Papert, ao tratamento especifico 
em relação a matemática, e à teoria piagetiana, esclarecendo que; 

(Bt ..."tal relaçäo de continuidade 
perfeitamente coerente com a 
teoria piagetiana, uma vez que, 
para esta teoria, ae operações 
mentais são o prolongamento das 
acões ~ acões interioriaadas ~ e 
que, portanto as Formas do 
pensamento lógico já estäo sendo 
preparadas pelas atividades da 
crianca em seu meio." (La Taille z 

1990 ~ 107) 

Exemplificando esta idéia, La Taille cita que muito 
antes de entrar na escola, a crianca já realiza diversas 
operações mentais a partir de atividades como separar e juntar 
objetos. Essas atividades levam a crianca adquirir nocöes de 
reversibilidade da operação de classificação, como também noção 
de divisão.

V 

Continuando, La Taille conclui que à escola caberia a 

Fundão de' oportunizar aos alunos, atividades que visem o 

estabelecimento de relações por parte deles, entre as operações 
que eles já tazem cotidianamente e as notacöes e tecnicas 
matemáticas, bem como ampliar o conhecimento dos mesmos levandow 
os a empregar as técnicas aprendidas em problemas similares.
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z:flm1:z.ã..en.t.e. de. c.oo.p.e.\í.acä'.u.z. 

La Taille coloca que a troca de informacoes e de pontos 
e vistas diferentes são consideradas por Papert, como fatores 
responsáveis pelo desenvolvimento intelectual da crianca. Ao 
referirese sobre 0 ambiente de cooperação (ou co~operacäo, em 
termos cognitivos), proposto por Papert, cita: 

" Parte do divertimento (num 
ambiente Lüfiüi e compartilhar, 
pregar graticos na parede, 
moditicar e experimentar trabalhos 
de outros, e trazer novos produtos 
de volta aos inventores originais." 
( La Tailiez i99i~i08 apud 
Papert: i985~8iö) 

La Taille coloca também que esse ambiente de cooperacäo 
é coerente com a teoria piagetiana pois Piaget considera a 

discussão e o confronto de idéias como Ponte de desequilíbrios, 
regulacöes e reequilibracöes progressivas que levam a crianca a 

tomar consciência da incoerência de determinadas idéias e a 

construção de operacões mentais que permitirão o equilíbrio, o 

diálogo e a cooperação, superando o egocentrismo inicial. 

zz:.9.alo.1:.iz.acš£io. do .e.r.r..o..;. 

Outro ponto analisado por La Taille (1990 z ii0~ii3), 
reierente à convergência de idéias entre Piaget e Papert, é 

quanto a valorizacão do erro, por Papert. 
Papert considera o erro como parte integrante do 

processo de aprendizagem, portanto propãe aos protessores que 
estimulem os alunos a superarem os próprios erros a partir das 
informações que os mesmos oierecem. '
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Papert coloca também que a escola enoina a considerar o 

erro como algo teia e no ambiente LOGO, a crianca é encorajada a 

buscar a causa do erro, a não se sentir humilhada e sim Partir 
para a depuração do programa. 

Quando a crianca escreve um comando de forma diterente 
das primitivas elencadas na linguagem LOGO, como p.e×., escrever 
'parabaixo' ao invés de 'parafrente', temwse a reopoata "ainda 
não aprendi parabai×o“. 

Em Basic, p.e×., a respoata num caso semelhante ao 
citado seria "8yntax Error". No aspecto afetivo, o modo de se 
omitir a resposta em LOGO, é mais amigável.
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da HlM€RfiEflÇlfiSi 
Com relacao as divergências entre Piaget e Papert , La 

Taille (1990 z ii3~i87), coloca as seguintes; 
:z.I.n.-|šl.uíà.n.c.i.a. do m.e.i.o. c.u.l..t.u.r..al .e:. ‹:.o.n.c.r..e..t.iz.ac;'ã.o. do .f.o.›:n1.a;L.;.. 

La Taille coloca que para Piaget, a pedagogia tem que 
respeitar o grau de desenvolvimento cognitivo da crianca, não 
sendo possivel antecipar o estágio na qual ela se encontra. 

â divergência entre Piaget e Papert, segundo La Taille é 

que Papert não aceita esta limitacão da acao pedagógica e 

acredita ser possivel até inverter os níveis de desenvolvimento 
cognitivo da crianca através do uso do computador na educacao. 

Para Papert, o acesso a certos materiais, pela crianca, 
como o computador, poderia tornar conceitos mais complexos em 
mais simples e mais concretos. 

A partir dessas crencas de Papert, La Taille (1990 : 

iëã) conclui que para o mesmo, "...a manipulacäo de certos 
materiais, notadamente o computador, determinaria o ritmo de 
desenvolvimento cognitivo". 

La Taille comenta que Papert, ao tentar comprovar a 

tese de que é possivel atraves do uso do computador na educacao, 
antecipar os estágios de desenvolvimento cognitivo da crianca, 
cita a experiência de combinação de cores, já realizada por 
Piaget. 

Nessa experiência, a crianca recebe um conjunto de 
objetos de cores diferentes, devendo então, construir todos os 
pares de combinacöes possiveis, sem repeticões.
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Para Piaget, segundo La Taille, as criancas do estágio 
pre~operatório, não possuem condicöes de organizar um sistema de 

combinacões se o numero de cores Por maior que três¿ a não ser 
empiricamente, por um esquema de tentativa e erro. 

às criancas do estágio das operacöes concretas, de 

acordo com Piaget, já possuem condicões de esboçar um sistema de 

combinações, mesmo se o número de cores Por maior que três, mas 
ainda há falhas no sentido de prever todas as repeticöes. Estas 
só são corrigidas retroativamente. 

Somente no estágio das operações iormais é que a crianca 
organiaaria um sistema perreito de combinações, prevendo o número 
de pares possiveis de serem Formados e de possíveis repeticões. 

Papert sugere um algoritmo de combinações de cores no 

qual a crianca separa os objetos de acordo com as cores, escolhe 
uma cor como referência, organizando todos os pares que podem ser 
iormados com ela, inclusive a própria. â mesma seqüência é feita 
com as outras cores. após, a crianca deve voltar e remover os 
pares repetidos. 

Para Papert, de acordo com La Taille, com esse algoritmo 
proposto, concretiearia~se o Formal. 

La Taille enquadra esse tipo de algoritmo sugerido por 
Papert no estagio das operações concretas e não no estágio das 
operacöes formais já que a crianca não antecipou as relações e 

por isso então necessita de uma atividade retroativa.
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Ele afirma também que o distanciamento entre Piaget e 

Papert não eeta no tato de se admitir que o desenvolvimento 
cognitivo pode ser acelerado em Função da riqueza do meio, já que 
Piaget também admitiu isto, mas no Pato de Papert admitir que um 
instrumento possa determinar o nível de formalidade de um 
raciocinio. 

V 

Isto seria o abandono à Perspectiva estruturalieta de 
Piaget e uma crença de que a aprendizagem se daria através da 
aprendizagem de vários procedimentos- 

No tópico a seguir, trataremoa de uma questão muito 
pertinente ao se situar propostas pedagógicas que utilizam 0 

computador. Estamos falando da 'Analise de Respoeta'. Sua 
Pertinência esta no fato de que o modo como intervimos às 
manifeatacões cognitivas doa alunos indica a abordagem pedagogica 
que norteia nosso trabalho.
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5. ANÁLISE DE RESPOQTA 
Uma pesquisa que se propõe avaliar sottwares didáticos , 

depara se com questões referentes ao modo como o computador emite 
ao aluno as respostas decorrentes de suas acöes enviadas em forma 
de mensagem, à maquina. 

La Taille (1990 ),ana1isando diversos materiais 
utilizados por professores no preparo de aulas, e dentre eles, o 

livro didático, no qual apresenta intormacões mas não responde às 
interveneões dos alunos, considera um desatio para nos 
prolessores, organizarmos materiais pedagógicos que, colocados no 
computador, emitam aos alunos respostas as suas ações e coloca: 

" Como interpretar uma mensagem 
emitida por um aluno e que 
feedback Fornecer? Essa pergunta 
certamente nao e nova para a 

_ 
Eduçadao., Mais de dois mil anos 
atras, Qocrates Ja empregava a 
maieutica que era a arte de, a 
partir dos enunciados do 
interlocutor, tazemlo chegar por 
si so a uma certa conclusao.. " 
(La Taille : 1990 ~ 53) 

Coloca ainda: 

“ Qra, o que é novo e o que esta 
em Jogo no emprego do computador e 
Justamente a traducao desse metodo 
para um suporte escrito; e a esse 
nogo problema damos o nome de 
ànalise de Resposta.(ib1d.) 

Este autor entende que a questão 'Análise de Resposta' é 

relevante de ser estudada por nos professores, já que a mesma 
esta presente no dia«a~dia da escola, tendo esta, computador ou 

In! DRC) . 
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Entende também que a relevância desta questão é colocada 
devido a relacao sujeito/objeto, presente no Processo de 
construção do conhecimento, processo este, em que o aluno age 
sobre um objeto, modificando~o. O autor enfatiza que o termo 
objeto é colocado por ele, no sentido epistemológico e não apenas 
fisico. 

Segundo o autor, aos professores, um problema que se 
coloca é saber como administrar esta relacão sujeito/objeto, já 
que a mesma envolve a escolha de um objeto, dependendo das 
opcões curriculares, da faixa etária e dos conhecimentos 
anteriores do sujeito. Envolve também a análise dos feedback de 
que a relação sujeito/objeto provera ao sujeito. 

Ele cita como exemplo, o fato de um professor escolher 
um ditado como um objeto onde o aluno vai agir, escrevendo as 
palavras que ouve. Após esta acäo do aluno, este professor tem 
que optar por uma forma de se corrigir o ditado. Coloca que a 

correção poderá ser feita de forma tradiciona1,_onde o professor 
marca os erros cometidos e escreve a forma correta, podendo}( 
também promover uma auto~correcäo, onde os alunos busquem os 
significados das palavras erradas no dicionário e ainda através 
da correcão em grupo, onde os alunos trocam entre si os ditados. 

Enfatiza que as formas de se corrigir o ditado são 
pedagogicamente diferentes e colocam em destaque o problema da 
relacao sujeito/objeto e dentro desta, a questão do erro.
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Aborda a quesão do erro sob o ponto de vieta afetivo e 

cognitivo. Com relaçäo ao aspecto afetivo, coloca que deve haver 
por parte da escola uma certa tolerância aoa erros doe alunos no 

eentido de que estee não internalizem sentimentos de auto eetima 
negativva, de incompetência detinitiva, por indícios de não 
aprendizagem ou aprendizagem incompleta. 

Do ponto de vista cognitivo, coloca que oa efeitos do 
erro agem também sobre os mecanismos da inteligência. Cita que 
para Skinner, o professor deve evitar eituacöee que coloquem oe 
alunos em contato com o erro. ' 

Cita também, que para Piaget, o erro não é vieto como 
algo negativo, nem mesmo causador de sentimentos de iracaeso mae 
sim, como um elemento importante na seqüência 
conflito, desequilíbrio, euperacäo e construcao de estruturas de 

nível superior, sendo portanto um recurso pedagógico 
significativo. 

La Taille distingue duas grandes categorias de Análise 
de Reepoeta, sendo elas: Análise de Reepoeta Simulação e Analiae 
de Reepoeta~Ava1iacão. 

ii. ân.á.1.i.e.e F§e:â.¢.›.o.<â.t.a.::.f:Í;i.m.u;L.ac.äs›. 

De acordo com La Taille (ov.cit. z 156), um eottware com 
análise de reepoeta do tipo simulação não se pronuncia sobre a 

ocorrência do erro ou do acerto, cabendo a pessoa que o esta 
utilizando, a tarefa de percebê~1o.
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A tarefa de perceber o erro como também a de superáelo 
supõe capacidades desenvolvidas. Quanto a capacidade de percepção 
do erro, o autor escreve; 

“Perceber a ocorrência de um erro 
é atribuir significação a um fato 
Vale dixer que a capacidade de 
tal percepção e da alcada da 
assimilação pois trata~se de 
interpretar o resultado de alguma 
ação. E, evidententemente, o 
alcance do que se pode chamar de "quadro assimilador" pode variar 
consideravelmente de um sujeito 
para outro, tanto em função das 
estruturas cognitivas de cada um 

“ quanto em funcão das informações 
que cada um possui. (La Taille z 

1990~i54) 

Considerando que a percepção da ocorrência do erro só é 

possivel para pessoas com as estruturas cognitivas adequadas ao 
problema que se propõe e informações suPicientes, La Taille 
coloca que uma análiee de resposta do tipo simulacão pode 
fornecer um Feedback positivo, mesmo no caso de erro por parte 
do aluno, Fazendo com que 0 mesmo prossiga no erro. 0 feedback 
negativo, só o será assim, se a ocorrência do erro for percebida. 

Levando em conta que a superacão do erro depende da 
percepção do mesmo mas não se limita nisto, o autor escreve;
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"Vale dizer que a percepcão da 
ocorrência do erro é condicão 
necessaria mas nao suficiente à 
sua superacao¡ o que aignifica 
também que o quadro aesimilador 
capaz de tal superação deva ser 
mais rico que aquele cuja 
capacidade 1imita~se a perceber o 
erro". (La Taille z 1990 ~ 154) 

O rererido autor eecreve que para haver superação do 

erro é neceesaria a capacidade de ir além dos obõerváveie, 0 que 
oupöe a capacidade de coordenação. no diferenciar os conceitos 
obaervavel e coordenacäo, o autor escreve: 

"Um _gbserváve1_ é o que a 
e×per1encia permlte constatar por 
uma le1tura 1med1ata dos ratos 
dados eles mesmoa, enquanto uma 
coordenagao 

Í 
comporta 

lnterferenciae 
_ 

neceeaarmae e 
ultrapassa asezm a Prontemra dos 
observaveis.“ (1b1d.) 

voltando à questão da percepcäo do erro, La Taille 
(op.cit.: 157), estabelece como regra geral, "que a percepção da 
ocorrência de um erro provém de uma comparação entre algo 
antecipado e aquilo observado." 

Escreve ainda que "... aumente poder~ee~á colocar um 
aluno trabalhando com um software educativo ee se tiver a mínima 
garantia que ele possa comparar Ra (resultado da ação do eujeito) 
com um Ra antecipado por e1e."(ibid.)
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Cita como exemplo o programa de tabuada onde consta a 

pergunta: 9 x T s 78 
Se o aluno digitar 9, p.e×., ter~se~a na te1a:9 × 9 w 81 

Esta resposta dara ao aluno elementos para comparar a 

resposta de sua acao com o resultado desejado. 
La Taille (op.cit.z 158), coloca ainda que as 

comparações podem acontecer de duas maneiras; de forma operativa 
e não»operativa. 

Na análise de resposta por comparação não~operativa, a 

superacäo do erro ocorre por mero acaso, sendo que na comparacão 
operativa, a superação do erro acontece por uma procura dirigida 
desta superação. 

No exemplo do programa de tabuada, uma pessoa ao efetuar 
a comparação de modo não~operativo, pode perceber o erro cometido 
em função da diferenca entre o resultado de sua ação e o 

resultado desejado e não estabelecer relações que a levem a 

compreender as razões da diferença nos resultados. 
É o caso de uma pessoa que estivesse no estágio não 

operatório e que poderia escolher uma resposta aleatória como 
p.ex. 9 × 5 = 45 (é diterente de 78). 

Entretanto, uma pessoa que efetue comparações operativas 
percebería que o numero 81 é diferente de 78 e não apenas isso; 
perceberia que 81 é maior que 78 e deduziria que o número 9 é 
I\'I3iC)'|" QUE? O I1LÍI\`I€?l"0 ä §`›€.`I" dëldü COITIC) Y`€'?'EšPO$šiÍIâ.
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Para chegar a esta percepcäo é necessário que esta 
pessoa tenha construido a noção de numero, o que implica 
ultrapassar os observaveis ( que 81 é diferente de 78 ); implica 
em coordenacões que vão além da constatacão da diterenca dos 
resultados. 

' 
No intuito de dissipar uma crenca que poderia haver no 

sentido de que uma comparação näo~operativa é sempre suficiente a 

percepcão do erro, vindo a operativa apenas enriquece-la, La 
Taille (op.cit.: ió3~1é4), coloca que uma comparação não~ 
operativa nem sempre leva a percepção do erro e cita o exemplo: 

Uma situação simulada, num software, onde uma crianca 
possua dois copos iguais A e B preenchidos com a mesma quantidade 
de agua, devendo preencher com o conteúdo destes, outros dois 
copos A' e H'. Os copos A' e B' deverão ficar com quantidade de 
água iguais aos copos A e H. O copo B' tem diâmetro menor que o 
copo B.

V 

Após a atividade de transvasamento dos copos, para uma 
crianca não operatória, a igualdade dos niveis dos copos A' e B' 

devera ser suticiente para ela acreditar que a quantidade de água 
seja a mesma nos dois copos, não se importando com a diferenca de 
diâmetro no copo B', nem com o resto de liquido que sobrou em B. 

U restante de liquido no copo B pode ser um indício de 
erro no transvasamento da agua para uma crianca 'quase' 
conservadora.
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Esta crianca, através da comparação operativa, levaria 
em conta que os copos â e B deveriam Ficar vazios após 0 
transvasamento da água, pois A' = B'.

\ 

Para Fechar a questão 'analise de Respoata~Simulacäo', 
La Taille (op cit. z 177), coloca que 0 valor pedagógico' deste 
tipo de resposta está no Fato de que "ela coloca o aluno numa 
situação onde poderá pensar sobre suaa acõea e modi#icá~1as. E 
todo seu valor esta no Fato de que ela respeita a dupla dimenaão 
exclusão/direcao do erro." ' ` 

O autor coloca também que só há valor pedagógico quando 
as pessoas possuem as estruturas mentais suficientemente 
desenvolvidas e as informacöes necessárias para se dar as 
comparacöes operativas. Isto supõe a capacidade de interpretação 
por parte do sujeito, das relações existentes entre sua acão e o 
resultado dela.
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8.... an.á.1.i.‹â.e Resz.eo.e.t.a::.6u¿a.1.i.a.‹:.2“š(n. 

La Taille (1990) coloca que este tipo de reeposta à 

ação do sujeito. vem em forma de mensagem enviada pelo 
programador, sendo geralmente do tipo: Certo, Errado; Sua 
_respoeta não é correta; Muito bem, dentre outras. 

Fazendo uma comparação entre a âR~8 (Análise de 
Resposta~Simu1acäo) e AR~A (ânáliae de Respoetawâvaliacäo), no 

que ee refere ao Ra (Resultado da ação), o autor escreve: 

"Um traço eeaencial vai patentear 
a diferenca entre uma AR~S e uma 
âR~â: a paeeagem da percepção do 
erro para sua superacäo. Enquanto 
numa âR~$, a superação tem euae 
raizes no proprio ato da percepcão 
da ocorrência do erro (no sentido 
em que Ra Fornece uma direcao para 
a superação, numa AR~A tal 
percepção pode ser um momento 
totalmente autônomo e não trazer 
intormacao alguma para a 
superacäo; e isto, 
independentemente do - nivel 
cognitivo do aluno." (La Taille z 

1?90 ~ 183) 
Para o autor,a percepeão do erro por parte do aluno 

depende apenas de sua compreensão da mensagem verbal emitida, 
sendo que o feedback é sempre negativo. 

Como o processo de emissão da mensagem de erro/acerto é 
exterior ao problema tratado, fornece apenas ao aluno a dimensão 
da exclusão, não Fornecendo direcionamentos no sentido de 

superação do erro.
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A torma mais simples de ee ajudar o aluno a superar o 

erro neste tipo de analise de resposta é fornecer diretamente a 

reepoeta certa. Outros tipos de mensagens auxiliadoras supõem que 
o programador conheça ae razões que levaram o aluno errar, e em 
cada caso, emita mensagens que o levem a superação. 

La Taille (1990), divide a categoria Analiee de 
:ze Reepoata~Ava1iacao, em três eubcategoriae, que säo: 

a) âR~à~Repeticäo; b) âR"A»Exp1icacäo e c) nR~A~Pista. 
al. íà\F$::.êa::!?§.fzt›;z.‹~:-:..*;.;i×.‹.:.š›.'(.c›. 

He acordo com La Taille (op.cit. z i8V~í88), esta 
subcategoria consiste na reapresentaçäo da meema pergunta a qual 
o aluno forneceu uma respoeta errada, ineietindo um numero de 
vezes até que o aluno acerte. Ha caaoe em que, após algumas 
repetições, parte~se para uma outra subcategoria de AR~â. 

Para 0 autor, na AR~ñ~Repeticão, não ha emissão de 
mensagens que partam da interpretacão do erro do aluno, havendo 
apenas a-notificacäo do mesmo. Escreve ainda que; 

"...pode~ee empregar uma AR~A~ 
Repetição quando ee interpretar 
que o erro do aluno não é prova de 
total ignorância, mas sim, prova 
apenae de heaitacão entre algumae 
alternativas poeeíveie. E, neste 
sentido, uma AR~A~Repeticäo tem 
como função forçar o aluno a um 
esforço de memorizacäo e/ou de 
raciocínio a partir de elementos 
Íëã) 

já poeeui."(La Taille z 1990»
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0 autor referewee ao exemplo da tabuada, onde ee coloca 
uma pergunta: 9 × 9 2 ? 

O aluno responde 78 e a pergunta e colocada novamente. ñ
4 repeticao da mesma pergunta ao aluno, eupõe que o mesmo tenha 

condições de responder corretamente, apesar de alguma falha na 
memorização ou que possua condições de etetuar o algoritmo da 

operacão, quando ee tratar de multiplicacöes mais complexas, como 
nos caeos em que uma das parcelas é Formada por número de_mais de 
um algarismo. 

O autor também referewee ao emprego de ARMA~Repeticäo em 
caaos de perguntas onde a reepoeta é encontrada ao se optar por 
uma das alternativas possiveis. Neste caso, a repetição da 
pergunta um determinado numero de veaes, leva o aluno a acertar a 

resposta, mesmo sem ter entendido o problema em questão. 

12).. aF$.::.â.~.:E.›âe.l.is;.e1.c.§¬í9. 

De acordo com La Taille (op.cit.: 189~i9ã), este tipo de 
análise de resposta fornece ao aluno, quando o mesmo errou, uma 
explicação do assunto em queetäo visando o acerto. É diterente do 
tipo repeticäo em que eimpleemente ee coloca um numero de vezes a 
meama pergunta até que ele a acerte.
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Essa explicação pode tratar do conteúdo do sottware de 
modo genérico, não Fazendo uma ponte com o tipo especifico de 
erro cometido pelo aluno, ou então , partir do erro do aluno e 
emitir uma explicação vinculada a esse erro. 

É um desafio programar um sottware com este tipo de 
análise de resposta em que se leve em conta onde o aluno esta, 
mas o resultado é muito mais rico, já que... 

"... _eete sim, leya às últimas consequencias o carater interativo 
do computador, pois a resposta do 
aluno nao e apenas colocada no 
elenco das respostas indeeeaadae, 
mas 

_ e_ analisada na sua 
originalidade. 

_ 
E e justamente 

neata originalidade _que estao contidae ae potencialidades de o 
aluno superar seu erro." (La 
Taille z 1990 ~ 193) 

O autor coloca que para se elaborar um software com eete 
tipo de análise de resposta, é necessario por parte do 
elaborador, um profundo conhecimento do conteúdo a que se refere 
o software e dos tipos de erros comumente ocorridos quando os 
alunos estão trabalhando com o mesmo. Além dieso, é necessário 
que se delimite muito bem o campo de conhecimento a ser 
organizado em forma de software educativo poie é árdua a tarefa 
de pensar uma analise de resposta especitica para cada tipo de 
erro.
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K1 âfinârfliähäa 
De acordo com La Taille (1990 z i9ó~200), este tipo de 

análise de resposta é uma Forma intermediária entre a AR~A~ 
Repetição e a AR~A~E×p1icacäo pois não recoloca simplesmente a 

pergunta ao aluno após seu erro, como na âR~â~Repeticäo, nem 
emite uma mensagem explicativa sobre o erro cometido visando a 

superação do mesmo pelo aluno, como na fiR*E×p1icacäo. 
â AR~A~Pista fornece apenas um indicativo sobre a 

qualidade do erro cometido, cabendo ao aluno superar os erros, se 
tiver os conhecimentos necessários para tal. 

A escolha de uma 'pista' que realmente possa funcionar 
como um 'toque' adequado no sentido de superar o erro cometido é 

uma atividade complexa por parte do programador, tanto quanto na 
AR~A~E×p1icacäo, pois pressupöe que este conheca o motivo que 
levou o aluno a errar. A partir do conhecimento da causa do erro 
cometido é que se elaboraria a pista que auxiliaria o aluno 
descobrir por si próprio a resposta correta à questão Pormulada. 

0 autor coloca também que as três subcategorias de AR~A~ 
Avaliação podem estar presentes num mesmo sottware e sugere o seu 
emprego na ordem Repetição ~ Pista ~ Explicacão. Após a repeticão 
por um número de 3 ou 4 vezes e a continuidade do erro por parte 
do aluno, Fornece~1he uma pista em Funcão do erro cometido e se 
mesmo assim não acontecer o acerto, pode~se empregar uma 
explicação.
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Essa explicação por sua vez, já pode contemplar ao 
várias respostas erradas do aluno e Portanto, trazer a melhor 
torma de encaminhamento para a superação do erro. 

O autor coloca que eese trabalho interativo entre aluno 
e professor é comumente realizado entre aluno e~proteesor em sala 
de aula, gracas a inteligência, perspicacia e arte do proteaeor. 
Coloca também que um aottware organizado de maneira tal que não 
leve em consideração toda a complexidade que envolve o tema 
análiae de reapoata, pode empobrecer uma aula ao comprometer a 
interatividade da relacao aluno/professor na construção do 
conhecimento. ¡
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6. UNIDADES REFERENCIQIS UE âNÁLISE BOS SOFTNQRES DIDÁTICOS DE 
ÊCORDO COM A ABORDâGEM CDNSTRUTIUISTA UE APRENDIZQGEH 

Em tuncão do reterencial teórico aosumido por nós, 
determinamos duas unidades referenciais as quais destinaremos 
atenção especial, quando da analise dos softwares didáticos e 

U! fiãS conseqüente caracterização dos mesmos em termos de qualidade. 
8188: 
a.).. I;o.r›.s.i.d.‹a›:.a.c.âIo. ao .‹.4ua.‹:I.\:.n a.s.:5.;¡.mi.J..ado.r.. .‹.=|.u.e. Q .a.1.u.n.o. 

no analisarmos se o software didático contempla esta 
unidade referencial, atentamos para as seguintes questões: 

O aluno, ao entrar em contato com um novo conhecimento¡ 
traz consigo um conjunto de idéias sobre assuntos relacionados 
aqucle novo conhecimento. 

Para que um aluno consiga realmente construir um 
conhecimento, ele precisa possuir um quadro assimilador, isto é, 

se encontrar num estágio cognitivo tal que dê o suporte para as 
desequilibracões/equilibracões advindas do contato com os objetos 
do conhecimento. 

Muitas vezes, ocorre que o aluno não se encontra no 

estágio cognitivo que o possibilita construir determinado 
conhecimento. Outras vezes, já se encontra no estágio cognitivo 
possibilitador da construção do conhecimento, mas lhe taltam 
intormacões sobre o assunto em questão. ‹
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Nesee caso, o acesso à essas iniormacõee, as acões 
cognitivas, lhe possibilitam a construção do conhecimento. 
` 

Cabe dizer aqui, que a passagem de um estagio cognitivo 
para outro, é propiciada pelas ações cognitivae, pelo conflito 
cognitivo posto quando da colocacäo das idéias a prova, pela 
troca de informações. Isto quer dizer que o estagio cognitivo 
também é construido pela relação sujeito/objeto. 

A atuação pedagógica decorrente desta consideração ao 
quadro assimilador que o aluno possui, seria no sentido do 
Proressor buscar saber aa idéias que os alunos possuem a 
respeito de Fatos e Fenômenos, em Função da idade cronológica e 
do acesso aos objetos epistemológicos. Essa busca pode ser ieita 
através de uma relação dialógica entre aluno/professor, como 
também da pesquisa bibliográfica em trabalhos como os de fistolii 
‹19às›, nvíver ‹198ó e 19sa› Q outros. 

À medida em que o professor possui esse reierencial a 
respeito do quadro assimilador que o aluno possui, devera propor 
atividades que respeitem esse quadro, mas que visem o câmbio 
conceitual, isto é, que partam do estagio que o aluno se 
encontra, mas que também possam acelerar o processo de maturacão. 

Após estas consideracões, temos a seguinte pergunta: 
Como analisar se um software contempla esta unidade referencial?
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rTomemos como exemplo, a caracteristica presente nas 
idéias de alunos com uma média de onze anos, onde tendem a 

representar o interior do corpo humano de torma topológica e não 
Funcional. 

Estudos divulgados por Astolfi (1988 z 147), referentes 
a essa característica, demonstram que nos desenhos, os alunos 
incluem os principais órgäos,como o estômago, Fígado, pulmões e 

coracao (conjunto de idéias que os alunos possuem a respeito do 
assunto). 

Os desenhos mostram também que esses alunos consideram 
os órgãos representados, como se Fossem estruturas techadas, sem 
correspondência entre si. Quando desenham as veias, p.e×., não as 
ligam ao coração. 

Os estudos também demonstram que na maioria das vezes, 
essa caracteristica persiste mesmo após o contato desses alunos 
com esquemas Funcionais, que mostram a relaçäo entre os diversos 
órgãos (informações sobre o assunto). 

Um software que se proponha a trabalhar com o tema 
'interior do corpo humano', deve então: 

Uirigir~se a uma clientela que se encontre num estágio 
cognitivo que lhe permita passar das representações de estruturas 
techadas, sem correspondência, para as representações funcionais. 
Pelos estudos divulgados por Astolfi (1988), isso não seria 
possível com criancas em torno de onze anos.
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A maioria dos livros didáticoo de ciências de Sa. à 8a. 
séries maia antigos, tratam deste tema na 7a. série ( média de 
criancas em torno de 13 anos). 

O Currículo Básico para a Escola Pública do Eatado do 
Parana (1990), coloca 0 tópico 'relacao funcional do sistema 
circulatório, digestivo e respiratório', na Ba. série ( média de 
crianças em torno de 14 anos). 

no nosso ver, de acordo com os estudos âstolii, a 
incluaão deose tópico na Ba. sério, é maia apropriada do que em 
aéries anteriores. 

após observar~5e as condicõea de maturidade cognitiva 
que o aluno apresenta para a elaboração do conhecimento, Pode~sa 
propor atividades que ampliam as nocõea iniciais que os alunos 
trazem. É sobre isso que trataremoo a seguir. `
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12).. éx a.t.i.›‹.i.da.d.e. .dexa .«:›.e:›:: .o.›°:.;i..e.r.\.t.a.da .e.a›.“..a. 0. ;.:.âml:z.i.Q co.m;e.i..t.u.aJ.... 

Além da consideracäo ao quadro assimilador que o aluno 
possui, um sottware didatico deve ter como meta, que o aluno 
avance em termos conceituais. â eia devem ser oferecidas 
oportunidades de reuer suas concepcöes iniciais, explicitar suas 
ideias e atingir um outro patamar no processo de construção do 
conhecimento.

A 

Para tal, ha necessidade de se observar se os obstáculos 
epistemológicas colocados são passíveis de serem superados no 
curso da atividade proposta. Isso nos remete a unidade 
referencial anterior. 

â superacäo de obstáculos epistemológicos também nos 
remete a questão 'analise de resposta'. 0 aluno, ao rever suas 
concepções, poderá construir ou não um conjunto de idéias 
corretas sobre o assunto. 

A forma como o sottware didatico responde às elaboracöes 
cognitivas do aluno, poderá ajudar na explicitacäo de idéias, 
1evando~o ao câmbio conceitual. 

Entretanto, podera também contribuir para o encerramento 
do contlito cognitivo, deixando o aluno no mesmo patamar que 
entrou. Isto ocorre normalmente quando a atividade se limita a 

aspectos verbais e de memorizacão.
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Uoltemos ao exemplo sobre as representações do interior 
do corpo humano. Imaginemos um software que se proponha a tratar 
deste assunto e que nele estejam contidas atividades' voltadas 
para o câmbio conceitual. este software poderia simular as 
relações existentes no sistema circulatório, respiratório e 

digestivo: o aparelho respiratório levando o oxigênio do ar até 
os pulmões e o circulatório, transportando o oxigênio dos pulmões 
até as células e tecidos. Além disso, simularia o processo de 

retorno: o gas carbônico produzido nas células, sendo 
transportado pela circulacäo sangüínea até os pulmões, e deste a 

atmosfera, pelo aparelho respiratório. 
O tratamento deste conteúdo deve incluir a respiracão 

que se processa no interior das células, nas mitocôndrias, 
libertando energia necessária para o organismo. Para que haja a 

liberação de energia, é necessaria a combustão de alimentos. 
Isto inclui mais uma outra relacao: o aparelho digestivo. 

A simulação seria feita em termos de se utilizar os 
recursos de hardware e sottware atualmente existentes. Os 
editores gráficos, p.ex., produzem efeitos de movimentação que se 
assemelham em muito a fenômenos reais. 

Após este trabalho de simulação, o aluno poderia 
elaborar desenhos representativos da relação Funcional do sistema 
circulatório, digestivo e respiratório. Ao comentar o desenho, o 

aluno mostraria se realizou ou não o câmbio conceitual.
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â proposição de atividades orientadas para o câmbio 
conceitual nos remete a uma outra questão decorrente desta: a 

priorização do raciocínio analógico aobre o analítico. 
Com relaçäo à atividade de representação do interior do 

corpo humano de forma Funcional, é necessário por parte do aluno, 
a presenca do raciocínio analógico, muito mais do que o 
raciocínio analítico para que poosa dar conta de Perceber ao 
relacöes funcionais existentes no sistema circulatório, 
respiratório e digestivo.
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6. CONCLUSÃO V 

A teoria embaeadora de nossa peequiea é formada de uma 
visão de mundo que procura enxergar a tecnologia sob o ponto de 
vieta da não~neutralidade técnico~cientiiica. 

Isao pressupõe endarar a racionalidade presente _na 
queotäo 'tecnologia', no modo de planificar os meios vieando os 
fina, de tal forma que esses fine estejam vinculados ao contexto 
histórico/social e às relações homem/natureza. 

Essa visão de tecnologia leva em conta os eieitoe que a 
mesma causará na coletividade pois eeta é a maia prejudicada em 
termos de recebimento de beneticioe já que os mesmos estäo 
comumente direcionados para o dominio individual: de um pequeno 
grupo, de uma empreea ou de um pais, numa visão eetreita de 
cueto/beneficio. 

A visão tecnológica voltada para o dominio individual 
comporta uma ideologia que alimenta a reprodução das relacões 
existentes numa sociedade não democrática. 

Esta ideologia maniieetaese na pratica através de 
condições precárias de trabalho a maioria doe trabalhadoree e não 
acesso aos mesmos, aos beneficios oriundos do seu trabalho. 

Manifesta~ee também através de compensações do tipo 
elevação de cargos na empreea, como p.e×., de montador de pecas 
para supervisor de montagem.
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A compensação destinada a este pequeno grupo visa a 

cooptacão do mesmo a iavor da empresa, mesmo que seja para 
trabalhar contra o interesse da maioria dos trabalhadores. 

As melhorias restritas ao dominio individual numa 
empresa, se limitam ao relacionamento amigável entre os 

empregados, propostas de normas de segurança, saúde e higiene. 
Outra Forma de legitimação do dominio individual é feita 

através dos meios de comunicação que buscam controlar as 

necessidades das pessoas e o seu tempo livre. 
â visão de tecnologia voltada para o dominio da 

coletividade pressupöe a participação de todas as classes 
(re$erindo~se as um pais) e de todas as nações (reterindo-se a 

nivel internacional). 
A participacao de todas as classes, no caso do Brasil, 

começaria com o acesso de todos ao trabalho remunerado e em 

condições dignas de trabalho, um numero de horas de atividade não 
estafante, -condições Financeiras para alimentação, educação, 
saude, transporte e lazer. Essas condições só advirão com uma 
melhor distribuição de riquezas. 

Além das condições financeiras, ha que se se ter 

discernimento para que as formas de lazer não sejam alienantes. 
Esse discernimento só é adquirido através de uma educacao voltada 
para a passagem do senso comum ao senso critico.
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A participação de todas as nações no processo decisório 
que intervém na humanidade passa pelo fortalecimento de cada 
nação em termos sociais e econômicos.

l 

Para se alcancar tal Fortalecimento há necessidade do 
tomada de atitudes a nivel de cada nação e também de se combater 
a exploração a nivel internacional, dos países ricos sobre os 
pobres. 

A visão de tecnologia educacional brasileira coerente 
com os pressupostos politico/filosóficos voltados para o dominio 
da coletividade procura solucionar nossos problemas educacionais 
levando em conta nossa realidade e as transformações que precisam 
ser desencadeadas. 

A solução de nossos Problemas passa por superar os 
limites da visão instrumental e ericientista que envolve a 
questão 'tecnologia educacional'. _ 

Essa visão estreita de tecnologia educacional contempla 
a busca da eficiência na educação mas não a partir dos 
verdadeiros problemas educacionais. 

às propostas pedagogicas oriundas deste tipo de visão 
geralmente buscam a performance nos resultados. O questionamento 
que se faz a essas propostas é que as mesmas não contemplam as 
causas que levam a grande maioria não terem oondicöea reais para 
conseguir resultados tão tantásticos. E, ainda mais, colocam 
nessa grande maioria, a culpa pelo Fracasso escolar. 

'78



â pertormance nos reeultadoe educacionais é muitae vezes 
conseguida através da mera memoriaacäo de informações e da 

aprendizagem de macetes visando a obtencão de notas e ingresso no 

vestibular. Estas propostas não vieäo conhecer as nocöee que o 

aluno já traz, o estágio cognitivo que ele se encontra e dai sim, 
colocar~se atividades que poasibilitem o câmbio conceitual. 

Entendemos que a vieäo de tecnologia educacional 
coerente com a nossa realidade brasileira é aquela que contempla 
as bases cientificas para as acöes pedagógicas e também oe 
aspectos socio/politicos que envolvem esta questão. 

A teoria sócio/construtiviata é a nossa opção em termoe 
de proposta educacional. 

Esta teoria entende que o aluno possui estruturas 
cognoscitivas no cérebro que se desenvolvem em etapas até chegar 
no peneamento abstrato ou Formal. 

n Heprende~se dai que o conilito cognitivo posto pela 
relaçäo entre os conhecimentos que o aluno traz e oe 
conhecimentos científicos propostos pela escola é parte 
integrante do processo de reestruturacäo dos esquemas conceituais 
do aluno.

_ 

n inclusão do termo 'sócio' a teoria construtivista é 

uma forma de se enfatizar que easae estruturas cognitivas soirem 
influências do meio cultural na qual a crianca estiver ineerida. 
Sendo assim, quanto mais rico for este meio, mais tacilidades 
esta crianca tera para reestruturar os eequemas conceituais.
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Um meio cultural rico preeeupõe a presenca de certoe 
objetos fisicos e epistemológicoe aos quaie a crianca poesa 
interagir e é nesse sentido que a questão social intervém. 

Ao optarmoe por uma orientação pedagógica de cunho 
eócio/construtivista, sempre tivemos a preocupação de responder a 

pergunta: 
É coerente incluir o uso de softwares didaticoe no processo 
pedagógico de orientacão sócio/construtivista? 

A nossa reeposta é afirmativa desde que o uso desses 
softwares levem em conta o desenvolvimento cognitivo do aluno e 
que ae atividades propostas no software contemplem o câmbio 
conceitual. 

Além disso, o software deve oportunizar ao aluno, a 

explicitacäo das idéias que os meemoe já têm sobre em questão. O 
intercâmbio de idéias atravée do contato com ae idéias de outros 
alunos e professores contribui para o conflito cognitivo, levando 
ä explicitacão das idéias. 

Essa questão do conflito cognitivo e da explicitacäo 
dae idéias nos remete à outra queetão básica para caracterizar um 
eortware em termos de coerência com a propoeta de cunho sócio 
construtivista: é a análise de resposta contida no software.
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U modo como o software responde às elaboracões 
cognitivas dos alunos, principalmente nos casos de erro é de 

iundamental importância para a reestruturaoão das idéias dos 
alunos. 

A resposta a essas idéias podem vir através do exemplos 
contra«e×emp1os e intormacões que levem esses alunos a uma 
concepção revisada. 

Além da oportunidade dada ao aluno do revisar sua 
concepção inicial, é necessario também que o software oportuniee 
a ele, a reflexão sobre o próprio processo de construcão do 

conhecimento a qual da~se o nome de metacognicão. 
O uso do soitware na atividade pedagógica também deve 

levar em conta que a superação do erro Por parte do aluno 
pressupõe um quadro assimilador (estágio cognitivo e intormacões 
sobre o tema) que o leve a perceber que sua trajetória cognitiva 
estava errada, nos casos em que o software não fornece este 
feedback de forma direta. 

Nos casos em que 0 aluno possui este quadro assimilador, 
a análise de resposta do tipo simulação, se bem elaborada,V pode 
contribuir para que o aluno perceba o erro através da comparação 
entre o resultado esperado e o resultado desejado e canalixe as 
ações para superar o erro. 
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A Linguagem LOGO, de certa torma, se enquadra neete 
tipo de Analise de Reepoata pois ela coloca o aluno diante de 
euae ações e cabe a ele verificar onde está o erro. 

Qe a crianca quiser desenhar uma caea p.e×., a partir de 
um quadrado e um triângulo, poderá obter uma casa de acordo com 
eua idéia, onde o triângulo ae inaira sobre o quadrado. Poderá 
também obter uma casa em que o triângulo Fique inclinado sobre o 

quadrado ou até inaerido dentro do quadrado. 
Neste caso em que o triângulo não formou o teto da caaa 

de modo a ee inserir corretamente sobre ela, o aluno tera que 
refazer sua trajetória mental e verificar onde está o erro. 

Se eeee aluno possuir o quadro aasimilador, perceberá que 
o quadrado termina de eer traçado pela tartaruga no meemo ponto 
em que comecou e é a partir deste ponto que ela começará a Faaer 
o triângulo ee ele não 1evá~1a até o próximo vértice do quadrado. 

Para que o triângulo ae insira sobre a caaa terá que 
caminhar com a tartaruga para a frente até chegar no próximo 
vértice, girá~1a 30 graus e dai então construir o triângulo. 

Em casos de erro do aluno, como neete exemplo citado, é 

muito importante a participação do proteeaor que o eeta 
acompanhando.
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Na proposta de cunho sócioflconstrutivista, o professor 
não deverá fazer a correcão para o aluno, mas sim dialogar com 
ele no sentido de facilitar a explioitacäo de suas proprias 
idéias para que ele próprio perceba onde esta o erro e corrija o 

algoritmo. 
no estudarmos os diferentes tipos de análise de 

resposta, sempre estivemos atentos à seguinte indagação: será que 
um sottware elaborado com este tipo de análise de resposta é 

coerente com a proposta de cunho sócio~construtivista? 
Com reierëncia à nR~àvaliacäo do tipo Repetição, 

Explicação e Pista, entendemos que essa coerência depende do 
'ambiente' onde está se dando a relaçäo de aprendizagem. 

Em alguns casos, dependendo da especiiicidade do assunto 
e da disponibilidade do proiessor intervir quando se fizer 
necessário, podemos até empregar uma fiR~â~Repeticäo, que a 

primeira vista parece associar~se a uma abordagem behaviorista. 
Dependendo do quadro assimilador do aluno e das 

possiveis intervenções do professor, este tipo de â~R pode levar 
o aluno a uma concepção revisada. Ú cuidado que se deve ter é que 
a atividade Pedagógica não se limite a aspectos de memorização de 
intormacões. Apesar desta consideração, entendemos que uma n«RW 
nvaliacão do tipo Explicação, onde se parta do erro especiiico do 
aluno, pode ser mais rica no sentido de levá~lo a superação do 
erro.
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Ha mesma forma, uma â~R~âva1iaçäo do tipo Pista, também 
ae aproxima mais da $orma dialogada e interativa presente$ núma 
boa relaçäo aluno/professor, no processo de aprendizagem.
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PARTE II 

A ÊUALIÊCÃO PROPRIAHENTE DITÉ 
1. â QUESTÃO DA GUQLIUAUE DOS SOFTNâRES DIDÁTICOS 

O termo qualidade dos soitwares didáticos é comumente 
empregado para designar soitwares bem ieitoe (de qualidade!) e 
que seriam recomendados para serem utilizados pedagogicamente. 

No entanto, utilizaremos o termo qualidade para 
caracterizar a natureza dos softwares didáticos, 
independentemente de terem ou não boa qualidade. 

Podemos dizer que caracteriear um soltware em termos de 
qualidade é avaliar seu conteúdo a partir de determinados 
critérios.

V 

Esses critérios incluem aspectos técnico/informacionais 
e politico/pedagógicos. Podemos dizer que incluem aspectos de 
Forma e conteudo, como: mecanismos de navegação pelo software, 
estética, adequação do conteudo ao quadro assimilador do usuário, 
coerência pedagógica e analise de resposta que leve o aluno 
superar as falhas e/ou ampliar os conhecimentos . 

A selecao dos critérios que nortearão o feitio do 
software didático, realizada anteriormente e reformulada em caso 
de necessidade no processo.de produção do mesmo possui relacao 
direta com a avaliação do soitware/produto, pois o elenco de 
critérios utilizados para avaliar um sottware pronto pode se 
conetituir em ponto de partida para a elaboracäo_de outros.
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Considerando estas questões temos; quanto mais se 
trabalhar na avaliacao sistemática de eoitwaree didäticoe, mais 
ee terá material de apoio para a producão doe mesmos. 

Quando se rala em qualidade, não podemos deixar de 
analisar a relaçäo dialética que esta eatabelece com a queetäo da 
quantidade. 

Em termos de produção de software, temos: quanto mais 
quantidade de softwares forem produeidoe, maior a probabilidade 
da ocorrência do salto de qualidade e a exisfência de elementos 
que eubeidiaräo a produção de aortwares de boa qualidade. 

âtravés doe eetudoa por nóe realizados, entendemos que 
um software de boa qualidade é aquele que contempla estao duas 
unidades rererenciaisz consideracão ao quadro assimilador que o 
aluno possui e que as atividadee nele propostas, sejam orientadas 
para o câmbio conceitual.
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2. â PRODUÇÃO BOS SOFTWARES DIDÁTICOS 

A produção de soitwares didáticos levanta questões sobre 
a pertinência da utilização desse material educacional, 
considerando-se a existência de outros meios de ensino, a falta 
de conhecimento por parte da maioria dos professores nesta área e 

a relação custo/benefício. 
U software didático deve Possuir propriedades que 

justifiquem seu uso com vantagens em relaçäo a outros materiais 
didáticos, no sentido de se ampliar as condicães de aprendizagem 
dos alunos. 

t Sobre o tempo gasto para a produção de um software 
didatico, “ca1cu1a~se a necessidade de uma média de 800 horas de 

trabalho/equipe para o preparo de uma hora de programa em 
computador."( Campos, i989z4 apud Coburn et a1ii:i982) 

Levando~se em conta o número de horas gastas para a 

produção de um software didático em relação a seu tempo de uso 
pelo aluno no computador, poderíamos apressadamente concluir que 
não compensa dedicar~se tantas horas na produção de um material 
que será utilizado por tão pouco tempo.
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Contudo, se levarmos em consideração que a experiência 
de elaborar um software didático aglutina pelo menoe professores 
do conteúdo especifico e programadores (ou professores que 
entendem de programação, ou então que estejam tamiliriazadoe com 
o uao de aottwaree geradorea de aoftwarea didaticoa, como P. ex. 
o hipertexto), teremos outra opinião sobre a questão: tempo de 
producao/tempo de uao. 

A experiência conjunta entre profeeaoree do conteudo 
especítico e profiesionaie ligados maia diretamente a area de 
intormática pode proporcionar uma troca de saberes e levantar 
muitas questões que estão presentea no ato pedagógico, porém 
muitas vezes, deeconsideradae pelos proteeaores, como p. ex., 
termas maia criativas e eficazes de se organizar ambientee de 
aorendizagem de adordo com a maturidade, interesse e necessidade 
dos alunos. 

Essa experiência conjunta também pode levantar queetões 
oobre a avaliacao, um doa problemas a ser enfrentado na busca de 
uma eecola mais democrática. 

Para que estas queatõee sejam percebidas como 
problemáticas é necessário que os professores ampliem os estudos 
reterentes à questão informática e educação, no sentido de não se 
limitarem aos aspectos técnico/intormacionaia.
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â elaboracäo do eoftware levanta “ a necessidade que o 

protessor programador tenha clareza, Preciaão e racionalidade 
quanto a escolha e quanto à formulacäo do que ele quer avaliar e 

portanto, quanto a seus critérioa."(Jo2, 1987z85*fl?) 
Ease mesmo autor nos remete a outrae conaideraeöee sobre 

o uao do computador e o ato de avaliar: 
Correaponde, darwse çonta de que o 
ordenador ao Faz aquilo paralo qual 
#01 programado e que e_umaumaquina 
que^nada sabe de aproximacoea. bata 
ausencia de matizes e que Forcara 0 
profeasor a interrogar~se çom, suma agudeza sobre'o que avaliara, de 
onde 

_ 

derivara o beneticio 
J no 

dominio' de eua estrategia 
pedagogica e no conheçimento de 
seua alunos. (Joz, i987zH7) 

Com relação ao tator tempo, devemos levar em conta os 
dados da Hiatória da Educacão e considerar que o tempo da 

educacao não é o mesmo tempo da tecnologia, que a experiência de 

gestão interdisciplinar geralmente se da num periodo mais longo, 
fruto de uma aociedade fragmentante e 

Fragmentária. 
Com base naa considerações acima, referentes à produção 

de aoftwarea didáticos , afirmamoa ainda que aos profeeaoree 
devem ser propiciadas as condicõea para que possam produzir seus 
softwares didáticos.
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Essas condições estão cada vez mais próximas dos 
professores, na medida em que estão sendo desenvolvidos 
aplicativos mais interativos, de fácil utilização, que permitem 
aos professores o desenvolvimento de seus soitwares, enquanto 
usuários que não precisam dominar linguagens de programacäo como 
BQSIC, PASCAL dentre outras. 

Atualmente temos uma crescente iacilidade rumo à produção 
de softwares por parte dos proiessores, o que nos faz acreditar 
que a tendência é que se alternem producão externa à escola com 
produção 'caseira'. 

Entendemos que os professores devem ser capazes de 
dominar as estratégias de produção de sottwares didáticos e 
devem receber estímulos para esta tarefa, principalmente porque 
este producão levanta questões de cunho pedagógico que precisam 
ser resolvidas. 

Entendemos também que a preparação dos mesmos para serem 
avaliadores de sottwares didáticos já produaidos se constitui 
numa tareia subsidiadora para 0 dominio das estratégias de 
produção. além de ser requisito indispensável para a 
carecterizacão do software em termos de qualidade, no caso de 
aquisicão destes, quando produzidos por terceiros.
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3. PRODUTORES DE SÚFTUâRES UIHÁTIC08 NO BRASIL 

Us softwares didáticoa encontrados no nooeo pais são 
produzidos por: 

~ Projetos EUUCOH (Educacão por Computador), sediados nas 
Universidades de Pernambuco, Hinao Soraia, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e Campinas, a partir de marco de i98ã. 

~ CIEU ( Centros de Intormática e Educacão ), vinculados ao 

Secretarias Estaduais de Educacão. D numero de CIEE exietentes é 

de 17. 

~ Participantes dos Concursos Nacional de Software, realizados em 
87, 88 e 89, pelo PRÚNINFE (Programa Nacional de Informatica 
Educativa), ligado ao MEC (Ministério de Educacão e Cultura). 

M Participantea do Projeto Ciranda, da Embratel (Projeto extinto, 
cuja iniciativa era a de desenvolver soitware didatico.) 

~ Proteseoree participantes de cureoa oferecidos pelos CIEH 
Constam da programação dos CIEU, projetoa de Formação de 
educadores na área de Iniormática Educacional.

91



0 CIEE/SP, p.e×., oferece aos nrotessores da rede 
estadual, cursos de Iniciacäo à Iniormatica Educacional, de 
Linguagem LOGO, de avaliacao de softwares didáticos, de 

utilização de aplicativos para o ensino de determinadas 
disciplinas, como curso de Planilha Eletrônica em Fisica e curso 
de Banco de Dados aplicado à Geografia. Além destes, Seminário 
sobre Hipertexto e Jornada de Informatica e Educacão. ' 

Esses eventos oportuniaam aos professores, o debate 
sobre as possibilidades de utiliaacäo dos computadores na 
Educacão além de proporcionaram aos mesmos, o acesso à oiicinas 
pedagógico/informacionais.

, 

Esses projetos de formacao de educadores desencadeiam a 

iormacäo de grupos de estudos sobre diferentes áreas educacionais 
e de usos do computador, resultando em elaboração de artigos 
sobre informática e educação e de sottwares didáticos. 

M Professores de escolas que possuem computadores. 

~ Softhouses ( Casas comerciais brasileiras que produzem 
softwares didáticos com fins comerciais, como é o caso da 
äofted/SP e do CEBI ~ Centro Integrado Brasileiro de Informática)
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~ Firmas estrangeiras que vendem seus produtoo no Brasil ou são 
comprados e/ou pirateados nos paisoo de origem. Ex.: Tom Snyder 
Productions (Software: Uecisions/Hecisions) 

M Projetos especificos para desenvolvimento do softwares 
geradores de ooftwares didáticoo e cientificuo, como é o caso de 

COPPE ~ SISTEMAS/UFRJ. 

~ Grupoa de Informática ligadod ä Educacão, como é o cado do 

GINAPE (Grupo do Informática aplicada ao Ensino ~ Núcleo de 

Computacão Eletrõnica/Educom/Cies~UFRJ),quo desenvolve projetoo 
ligados à produção de software aplicativo e linguagens de

4 programacäo, voltados para o ensino. 

~ Projetoo do Informática na Educacão, desenvolvidos por 
entidades do tipo QENAC/SAÚDE ~ QP.
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4. FONTES BIBLIOGRÁFICâ8 SOBRE PRODUCÃO E âUALIâCÃO HE SOFTWARES 
DIDÁTICOS 

Encontramos estudos sobre Produção e avaliação de 
softwares didáticos, por parte de autores brasileiros, como: 
ñduan (1983), Canto (1987), U'Ipo1itto (1987), Guimarães (198?), 
La Taille (1990), Lamiral (i98?), Leffe (1987), Moreira (1987). 

Com relacao à avaliacão de softwares didáticos, de 
forma mais específica, temos: 
~ “Lista de' Itens para avaliação de sortwares educativos", 
organizada pela equipe promotora da “Jornada 90 de In$ormática e 
Educacäo"zSENAC/SAÚUE ~ SP e FHE/CIEU « SP. 

W Dissertação de Mestrado; “Construção e validação de Ficha de 
Avaliação de Produtos Educacionais para Microcomputadores", de 
Gilda Helena Bernardino de Campos, UFRJ, 1989. Neste trabalho 
encontramos também diversas fontes bibliográficas reierentes a 
autores estrangeiros, sobre produção e avaliação de softwares 
didáticos.
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5. CRITÉRIOS UTILIZÊUUS PARÊ A QUALIÊCÂÚ ÚUS QÚFTUARES DIDÁTICOS 

Ao avaliar oo sottwareo didaticoa, buscando uma 
caracterização dos mesmos om termoo de qualidade, utilizamos um 

elenco de critérios levantados previamente através de uma 
pesquiaa dobre as publicacöas que tratam desse tema, entre os 

autoreo nraoiloiros, citados anteriormente. 
Esfies critérios não toram elencados sob a turma da 

tichas da avaliação. tais como a publicada pola “Jornada 90 de 

Informática a Educacão” o a organiaada por Gilda Helena B. da 

Campos, através de sua posquioa de mostrado. 
Os critérioo toram elaborados de tal forma que 

oermitissem a iormacão de um quadro teórico para a analise. Este 
quadro teórioo toi sendo ampliado com leituras poatoriores, como 
p.ex., a de ñduan (1983) e a de La Taille (1990). 0 contato com 
os diterantes sotwaras didáticos também permitiu a ampliaoão do 

prówrio quadro teórico para a analisa. 

Ua critérios elencados antoriormente roramz 

~ Mecanismo inteligente/interação ativa 
Um software dave propor ajudas ao usuário, 

estabelecendo uma relaçäo amigável entre amboa. 
Essa interação viaa racilitar a utiliaacäo do programa 

pelo uouario, oferecondo~1he encaminhamantoa para que este poasa 
prosseguir, evitando a memorização dasnecaosária de comandos.
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Esses mecanismos vioam também a conexão com outroo 
programas, como p.e×., num programa de perguntawreepostazobserva~ 
se que o aluno não tom condições de oeguir oatiofatorinmente o 
assunto que está sendo trabalhado; eose meomo programa chamaria 
outro que lhe tranomitisse os conhecimentos neceooários para o 
retorno àquele mais complexo. 

m interação desejada é aquela que vai além da relacäo 
alunowmáquina. A buena é pela ampliação da interatividade entre 
aluno-aluno e a1uno~professor. Essa interacão pode ser observada 
a partir das discusaöes levantadas aceroa dao hipótesue que os 
alunos vão elaborando no processo de construção do conhecimento. 

~ Aceitação de processos da raciocínio direrenciados 
Um programa que trabalhe com exercicios que requeiram 

reeposta, precisa considerar direrentes estilos de resolução do 
problema para não frustar as elaboracões cognitivas dos alunos. 

~ Utilização de recursos variados/multimeios 
Um sortware pode melhorar a forma de apresentar uma 

informação ou de propor uma atividade quando oe utiliea de 
gráricos, cores, som e animação. 

A atividade pedagógica proposta a Partir do software 
pode ficar mais rica de , além dos recuroos citados acima, 
encaminhar o ueuário a livros, textos e à coneultao entre colegas
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n utiliaacäo de janelae, que iuncionam como menus para a 

escolha de opções também lacilita a utilixacão do programa por 

Parte do ueuário. 
~ Uocumentacão 

Um software didático deve ser acompanhado de um manual 
explicativo dobre a torma de dar entrada no programa e de como 
proceder em caaos de mensagens de erro e sobre outroe detalhes 
internos do programa. 

Deve também fazer parte do manual, a declaração doe 
objetivos a serem atingidos atravee da utilização do programa. 

- Embasamento pedagógico coerente 
Um soitware didatico deve ter coerência entre os 

iundamentoe sócios-pedagógicos que o norteiam e ae atividades 
pronoetae por ele. 

äe um programa proclama, p.e×., uma abordagem 
construtivista, suas atividades deverão ser centradas na acäo do 

aluno, levando~ee em conta euae hipóteses cognitivas e não apenas 
a mecanizacäo de informações. 
~ Adequação ao usuário 

Um eottware didático deve levar em conta e explicitar a 

faixa etária, nivel cognitivo e cultural da dlientela que o 

utilizará para que posea organizar ao atividades em Função da 

maturidade das experiências e das neceesidadee báeicae dos 
usuários.
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- Clareza, simplicidade e eticiência 
Um software didático deve ser eecrito de forma clara e 

com uma quantidade minima de comandos e inetrucõee. üeve ser 
capaz de atingir oe objetivoe a que se Propõe, processando com 
rapidez as intormacöes. 

Preciea também absorver modificacöee e adaptações com 
Facilidade. 

~ Interdisciplinaridade 
Um eoftware didático elaborado a partir da integração de 

conhecimentos de pessoas com Vormacõee diversas poeeui um valor 
em oi, enquanto proceeeo de criacao coletiva. 

- 

V 

Eeee valor é ampliado quando eeee saber elaborado em 
conjunto possibilita formas de utiliaacäo que requeram tomadas de 
decisões a partir de re?ie×ão em grupo. 
W Feedback imediato 

U computador, por intermédio doe eoftwaree, tende a 
iacilitar o entendimento de como ee dão as tormulacõee cognitivas 
dos alunos no processo de construção do conhecimento. 

~ A partir deoee entendimento, o programa ou professor que 
estiver acompanhando o processo, deve tornecer novos subsídios, 
tanto no eentido de se superar o erro como também para planejar 
atividades com niveis de dificuldadee crescentes. 

Iodo ao será possivel ee o programa prever mecaniemoe de 
registros e acesso à reepoetas dos alunoe.
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6. A ANÁLISE UUS SOFTWARES DIDÁTICOS 
6.1. Ueriticacão do conteúdo dos softwares 

Ha veriiicacão do conteudo ooo äoitwaros analioados, 
registramos diveroao características o componontes dos mesmos, o 

que nos levou a organixar os seguintos tópicos: 
a)Identificacãoz 
W Nome do sottware didático e área de aplicacäo 
~ Ueroão - 

M âutor 
W Equipamento compativel com o sottwave 
W Uata de análise 
M Tipo de, sottwarez conaulta; autor; solução do problemaâz 
oxercício e prática ~ múltipla eocolha oxplícita ou implícita; 
quootionamento `~ só de respootas previstas ou respostas não 
previstas, tutorial ~ não intaligente ou inteligente; simulação ~ 

estática ou dinâmica; modelizacão; atividades criadoras e jogos. 
b)Composicäo das telas: _ 

Descrição dao telas quanto à sua composição, no que se 
rofere aos ítens; 
£3.bÁ.;â:.t.i.s¿o. do f:›.o.+É.t.uâut.et .d.;i..s;l;zi.t;.:;.r¿.c›..;. Em a1.s1un‹.=› cmsoeâ está de~‹:1ê\f'r=1do 

explicitamente, em outros, consoguimos detectá~io por meio do 
outras informações, tais como: relatoo da equipo elaboradora do 
oottware ou a pavtir do tratamento do conteudo. 

Çliontfila a nua âo doâtima Q âoitmana dioÁti;o¿ idem ao anterior. 
E2.\:.;e.sâa.|:m;.a. ou .Uâ'..o. da ›n.â=.›.r.\.u.s.
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l%`.or..uua.e. de .1.o.;:.o.mo.‹xâio no. P.›:..o.er.:â1.m;à a.t.›:'.:a.v.ás. sia .i.nâê.i;.1':.¢.\.‹;šií.fâfâ .c.o.m.u.z. 

~ àguarde (enquanto está rodando 0 programa) 
~ Seguir (utilize a eeta direcionada para a direita) 
~ Voltar (utilize a seta direcionada para a esquerda) 
M Terminar (utilize enter ou eec)

A 

~ Selecionar uma opção, através de alguma oeta indicada. 

.`1.'.\:.e;t.a.me.n.t.;;z .do s:.c›.|1.t.e:.\i.cI.c›..z. 

~ Forma de transmisoäo 
W Proepostas de exercícios de fixacäo e/ou verificacäo 

‹à.n.›;í1..í..‹.~'.õ.a .de íi:.ez5õ.r.›..‹;›.‹:-›.›t;.=z1..;. 

M Análise das respostas do usuário, quando há erro e quando há 

acerto. 
M Presença ou não de registro de desempenho tais como contagem de 
respostas certas e erradas e indicação de providências a smrem 
tomadas. 

Ubs.: Juntamente ä descrição dos componentee de cada tela, 
anotamoe as vantagens e telhas de cada item. 
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c) Pertinência de uso: 

A pertinência do uso do software didático está 
vinculada à análiee da relação: 
~ Ubjetivo proposto 
» Clientela a que oe destina 
W Tratamento do conteúdo no que se refere à transmissão do 

intormacöes e ä veriticacão do conhecimento que o aluno posoui. 

Este item está relacionado às duas unidades referenciais de 

análise elencadas por nós: consideração ao quadro aeoimilador que 

o aluno possui e proposição do atividades que visem 0 câmbio 
conceitual. 

Além da coerência entre os elementoo da relaçäo acima, 
procuramos responder à seguinte pergunta; 

É necessária a utilização do computador para a 

veiculação do tino de mensagem prefiente neete eottware? 
Se não tor neceseária, então qual o 'conteudo ocu1to', 

atendido pelo ueo deste ooftware? 
Entendemos por conteúdo oculto, aqueles que eão 

apreendidoe independentemente do interesee maior do autor do 

eoftware. 
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Temos como ox. um soitware de trainamento do vocabulário 
de microbiologia que oportuniae ao usuário o aprendizado dos 
mecaniomos do locomoção num software, através da menus e do 
ramificaoõea, próprios da inteligência artificial, além da 
memorização de vocabulários utilizados na área de enfermagem. 

â1ém_ das quootões citadas acima, atontamos para a 
questão da interatividade. Ela oe maniiesta por divardos 
mecaniomoa, tais como: 
í:`t.1t.êà›.ââ§:.r.1s;àz:â. ou não. de. manusz sua §;›.i*.§:.1"..t.:~in1 ‹'›.›:â.‹;.t'›'.mõ. a :ââ.e:.\':.fiz1n. 

›ê›..sz.LL.n u:.=â.u.á.\:.;i.c›.... 

Essas opções geralmente são acessadao através de teclao 
reiarentes a sataa, que abrem janelas para outros tdnioos, 
atravéa de ramificações. 
ÍÍ'l.8.!Z?:\.I1iS›1IlQ£›. Çliâ .t`l.7.&M.€š.§l?ä.G.ÊÂQ..'.. 

Instruções presented em cada tela, no sentido do 
prosseguir, voltar ou terminar. 
I~Í\'.e=:.‹:.s.\.1"..‹.=;.s;z.‹.=z. s.‹a\.\í.i.â\.d.‹:1â.;.. 

Utilização de gráficos, cores, som e animacäo. 
f.I.‹:›.n;=.zz‹.í:i4:1 .com m.‹..\;l..t.i.mâ:e.:i.nâ..z. 

Pofisibilita o transporte de imagens de Fotografias ou 
imagens/dom de vídeo para o computador. Outra conexão possível é 
através de modens e rádio amador no oentido do eotabolecer 
comunicação ä distância, via computador. 
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L..u.cI.i.c.i.d.a1sÃs:.;. 

Tratamento do conteúdo de Forma criativa, possibilitando 
um envulvimento prazevoâo entre 0 usuário e 0 programa. 
|íã.£.i.s:.i..ê.›:1.‹:.:i..â\ .rm â1.ná1.í..s.e: .d.‹=:. ›r..e:.:õ:zâ.o.fâ.i;.zs..z. 

Moda pelo qual são conaideradas aa elaboracões 
cognitivaa doa alunas. Estas elaboracöes efitäo ou não de acovdo 
com as solicitacöes feitas pelo soFtware? Quaiä os 
encaminhamentoâ que fierão $eitns a partir destas constatacõas? 
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6.2. Processo de verificação da pertinência de uso 
k.o.1:'.m.u.1.a.c:š=ío. da .c›.t›..1'..fa.!;.J;›¿.osê¿.‹:.o.n.t§:s.í.do .do â.c›.:t'..t.u.a›:.e:. 

â veriticaoão da pertinência de uoo dos sortwareo 
didáticos se deu através da analiae do objetivo proposto pelo 
software (explícito ou não), em relaçäo ä cliantola e ao 

tratamento do conteudo no que se refere à transmissão e/ou ä 

avaliação, obâervando as unidadeo roferanciais de analioez 
conoidoracão ao quadro aosimilador que o aluno possui e 

proposição do atividades voltadas para o câmbio concoitual. 
Tomamos como exemplo, um sortware didático cujo objetivo 

proposto explicitamente é deoenvolver e treinar o vocabulário de 

microbiologia, nos alunos de um curso de enrermagem. 
O oortware é uma variação do jogo da dorca, onde se 

prooöe uma pergunta e o aluno procura respondê~1a através de uma 
palavra. Poda~ae errar até quatro lotras, caso contrário se dá o 

onforcamento. Exemplo de pergunta: 
~ Proceoao pelo qual o macroorganismo penetra, oe aotabalaca e se 

multiplica dentro do organiamo hoopedeiro. 
0 aluno deveria respondar INFE$TAU%0. 38 não ooubeooe, 

podoria recorrer à AJUDA. A ajuda conoiâte em ao propor a 

pergunta oobre o tema inrestacäo, da uma outra Forma, como p.o×.z 
i)Ponetracão, instalacão e reprodução de protozoários ou vermeo 
no hospadeiroz~»~~~~~~~~ 
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ä)â ~~~~~~-~~~ por vermes provooa verminooes. 
Fonte: JUGO UA FORCA U.i.4 Microbiologia (Programa Iniormátice e 

Educacão/1988 ~ SENAC/$AúüE ~ 8P) 

EIo.ne.á..ds«:.1í.a\;:ñ'.e.e :â.o.b.›:'..e:. À .Çu.s.a.sz.í:š¿{.o.;. .+Í.c›.›?.m1.s.l.â\.‹;.šzí.‹›. de 

.o.b..i.â.=:.?;.i.v.o.<.âzf.c.o.n.t.;aú.ds:1 .do fià.o.f‹`.í:semr.e.z. ~ 

Neste caeo, o objetivo do soitwere não eetá adequado ao 
seu conteúdo pois as atividades oe prestem mais para veriiicar do 

que para desenvolver e treinar o vocabulário de microbiologia, 
embora seja esta sua propoota explicita. 

O eoitware não ee propõe a transmitir noções sobre 
inreetacão, portanto não pode 'deeenvolver' o vocabulário neete 
aspecto. Só conseguiriam reeponder aquela pergunta, pessoas que 
já possuiseem a referida nocão através de informaçõee mais 
eietematizadae sobre o tema. 

Podemoe até inferir que os alunos tenham adquirido eeta 
noção através de outros meios de aprendizagem, mas eete software 
em eepeciiico, não se presta a 'desenvolver eete tipo de 

vocabulário em quem não teve aceeeo a estas noções; apenas 
verifica ee o aluno sabe ou não empregar algumas palavras do 

vocabulário de microbiologia. 
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O objetivo do so?twara contém uma pvopooicäo que não se 

coaduna com as atividades deaenvolvidas para tal consocucão, 
portanto eäte oo$tware poderia Qer indicado para vavi?ifiar o 

vocabulário e não para desenvolver e treináwlo. 
Com velauão às unidades referenciais (quadro aäâimilador 

o câmbio conceitual), temos a dizer que ambao não estäo 
contempladas no oo$tware. 

As atividades propostas no mesmo, apeoav de en$ocarom 
conhecimentos aos quais os alunos já têm uma carta familiaridade, 
não se reportam a oleo de maneira $i9níFicativa, do Forma a 1evá~ 
los ao conflito cognitivo e nem visam o câmbio concoitual, pois o 

que se prioriza nelas é a memorixacão. 
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6.8.8. Análise da resposta 

A partir doa eotudos do La Taille (1990), empregaromos o 
termo análise da raapoota ,ao modo pelo qual o oottware raoponde 
às elaboracões cognitivas tdos alunoâ, a partir do manifesto 
destas ao software. 

Essa manifeotacão é poooível atravéa de mecanismos 
previstos na produção do software. 

O software solicita ao aluno uma resposta doate sobre 
uma queatäo, dobre um raciocínio que está sendo damenvolvido. 

A partir da resposta do aluno, o software emite uma 
manoagem (uma resposta também) que levará o aluno a oeguir 
determinada trajetória.

V 

U modo com que o sottware emite essa mensagem pode levar 
o aluno a corrigir sua idéia com relaçäo à solicitação Faita,. no 
caso da idéia estar errada ou ampliar eosa idéia através de 
encaminhamantoo à outras questões correlatas, no caoo da idéia 
estar certa.

_ 

Pode ocorrer também que não aconteça nenhuma das 
situacões acima. Muitas vozes o software é mal elaborado em 
termos pedagógicos e técnico/informacionaio, não permitindo ao 
aluno corrigir, nom ampliar suas idéias. 
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Há casos em que a correção é reita, mas de maneira que o 
aluno apenas decore a resposta adequada, não vislumbrando 0 
entendimento do conceito prefiente na questão. 

Comentaremos a seguir, âituaçõeâ em qua ocorreram 
análiâe de resposta, quando da análise dos $0$twara5 didáticofl. 
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6.2.3. Veriticacão do processo de análise de resposta 
A verificação referente aos ítono 6.8.3.1. e 6.2.3.8. 

foi Yeita, principalmente a partir dos oortwaroa didáticos 
onquadrados no grupo 'Exercício e Prática'. 

6.2.3.1. Nos casos de erro na resposta 
Quando o aluno erra a roopoota referente a ergunta~ 

proposta, podem ocorrer as seguintes oituacõosz 
übs.: Em caso de omissão da resposta por parte do aiuno, o que se 
oboerva é que geralmente, há o retorno da meoma pergdnta. 

A) âlIUflQäQ L: 
~ Emisoäo da mensagem de erro: 
M Indicação da resposta correta: 
~ Indicação de um outro item que tenha relaçäo com a reopoota 
dada inadequadamente. 

Ex.: Pergunta/Prooooioäoz 
W Indique a inreccão causada pelo vírus: 
Virus Epstein Barr 

1. Mononucleose Inrecciosa 
É. üengue 
3. üriptococose 
4. Pneumonia Pnoumocócica 
5. äepticemia 
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Obs. Contorme navegawfie com a seta pelas upuöes acima, awarace na 
tela uma detinicão sobre cada uma das doencaa. Para confirmar a 

resposta, deva~§e teclar 'entar'. 
Ex. de Reâposta à Pergunta/Proposição: 
“ äepticemia 

Mensagem dada pelo software: 
"äua respøsta astá errada. 
A resposta certa seria a inteccäo viral Hononucleose InFeccio$a. 
Você indicou a inteccäo cauâada pela bactéria Serratia Nazcascen. 
Fonte ~ Software: Agentes & Inteccüea U. 1.1. (SENAC/SâúHE- SP) 

De acordo com La Taille (19?0 z 189~i98), a$te tipo da 
analise de resposta se enquadraria na clasaificacão fiR~A~ 
Explicação ( ânáliâe de Raâposta âvaliauäo do tipo Explicacäo). 
Neste caao, além da e×p1ica¢äo referente à reäposta certa, há uma 
explicacão reterente à cada alternativa. Embora a explicação 
referente ä cada alternativa (flnnonucleose Pneumucócica, Dengue, 
etc), acrescente intorhacöes para 0 aluna, não garante ao masmo a 
escolha da alternativa correta pois o acerto ae relaciona muito 
mais cum uma associacäo mamoriuativa. 
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Blñllufififiü ll: 
M filuno não sabe a resposta 
M Aluno solicita ajuda e Gota vem sob a forma semelhante da 

pargunta anteriormente elaborada, lato á, com outra turma de 

redação. 
Ex. de Pergunta/Propoaicäoz 
M “Nome dado ao agrupamento de microorganismos de um mesmo tipo 
no organismo hospedeiro". 
Resposta correta: Colônia. 
Ex. da 'âjuda'z 
W “âglomerado de bactérias:~ ~ ~ ~ W " 

~ "U antibiograma obaerva a raacäo da W ~ M ~ ~ da 

microorganismos a determinados antibióticoa." 

Fonte ~ Sottwarez Microbiologia M Palavras Cruzadas U. 1.4 ~ 

äenac/äaúde ~ SP. 
De acordo com La Taille (1990 :i9ó~ä00), este tipo de 

análise de raapoata se enquadraria na clasaiticacäo ñRMâ~Pista 
(Análise de Resposta Avaliação do tipo Pista). Neste exemplo, a 

pista (ou ajuda, como aqui é chamada), não acrescenta muitos 
benmrícíos para quam realmente não conhece o asaunto, nem para 
quam teve um lapso de memorização. 
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Cl ällufifiãfl lllz 
~ Emissão da mensagem de erro 
~ Indicação da respoeta correta 

kx. de Proposição: 
M Observe as Figuras: (desenho de uma figura retangular, outra 
triangular e outra circular, repartidos ao meio). 
Responda: Em quantas partes iguaio cada Figura foi dividida? 
Ex. de Resposta ä Propoeicäoz 1/3 
Heneagem dada pelo sortwarez

` 

Uocë ee enganou. A figura *oi dividida em duas partes iguais e 

apenas uma destas partes roi pintada. 
Fonte ~ âoftwarez Iniciação ão Fraaõee ~ 1. Hatameetre ~ Sistemas 
Educacionais Ltda. 

De acordo com La Taille (1990 z 199~195), este tipo de 
análise de raoposta se enquadraria na c1aosiFicacäo Ar âw 

Explicação (finálise de Resposta Avaliação do tipo Explicação), 
Neste cado, a explicação é a própria interpretação da reeposta 
certa: 1/3. Tem relaçäo portanto, com a AR~8imulacão (Análise de 
Reeposta Simulação), mas não se caracterixa totalmente como tal 
já que emite a mensagem 'Você se enganou' e a explicacão 'eetá 
muito próxima da resposta correta e não da reepoota errada. 

Neste caso, teríamos uma àRWSimu1a¢ão ee, à respoeta 
dada ( 1/3 ), viesse uma mensagem do tipo aseociacão da linguagem 
matemática ( 1/3 J ao desenho de uma Figura retangular, outra 
triangular e outra circular divididme em três partos iguais. 
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Hi ällflâfiäfi ÁH: 
~ Emissão de mensagem de erro 
~ Retorno a mesma pergunta ou exercício (não explica o porquê do erro) 
EX. I: 

M Uma profesâora que se encontra no primeiro trimestre de 

gestação, está com um ourto de Rubéola em sua claasa. No entanto 
ola está tranquila, já que Foi vacinada durante a Puberdade. 

M No caso acima, a imunidade dave oe az 

1. Razões genéticas e ou individuaiâ 
8. üesenvolvimonto de anticorpos 
3. Tranaferência de anticorpos 

Ex. de Resposta à Proposicäoz 
1. Razöes genéticaa e ou individuaia. 

* Nenoagem dada pelo âortwarez 
Limita~se ao retorno ä mesma pergunta. Tendo~se apenas 

três alternativas, este retorno induz 0 aluno à respoata corta 
com apenas mais uma tentativa, que pode dar~se ao nivel mecânico, 
sam passar pelo entendimento do procaaoo de ímunixaüäo. 
Fonte ~ Software: Imunidade ~ Senac/Saúde ~ 8P. 

Us acordo com La Táille (1990 z 187 ~ 188), note tipo da 
análise de resposta se enquadraria na clasaificacão AR~AM 
Repeticäo (análise de Resposta Avaliação do Tipo Repetição). 
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Ex. II; 
Campo gravitacional 
M Cavacterísticaäz 
Mola xm 10 cm 
Corpo mm 8 Kg 

Gamma gx 10 N/K9 
Kx mg 
K 200 N/m 
~ Determinar: 
a) A Forca peso do corpo. 
Tecla a resposta; ~~~"~M~“~ 
~ Ex. de mensagem após algumas tentativas erradas: 
“ Eêta é a sua última chancei" .. E Emite me 0 resultado do 

wxevcicio. 
Fonte ~ Software: Fisica ~ Campo Gravitacional e Circuitoa 
Êlétricos. E.E.8.G. Brasília Machado / FME / LIE. 

Este exemplo também se enquadra na classificação AR~A» 
Repeticäu. Neate namo, só ae verififia o conhecimanto que o aluno 
posfiui sobre 0 assunto em questão. A reâpoâta dada apóâ algumafi 
tentativaš erradas não acrefiuenta infurmacöes importantaâ pois 
não explica o modo como se chegou àquele resultado. 
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6.8.3.2. Nos casos de acerto na resposta: 
$lIUâQ§Q I: 
~ Conrirmacäo da resposta. através da emissão de palavras, como 
P.ex., 'üERTU!'e 'EXâTAMEHTE!'. 
M Passagem para outro tipo de atividade. 
Ex. de Pergunta Proposição: 
M Na vaporizacäo, a água que esta no estado líquido passa para o 
estado (sólido ~ gasoso). s 

Ex. de resposta à pergunta: 'gasoso'. 
Mensagem dada pelo sortwarez 'CERTO' 
Fonte ~ Software: Ciclo da água W Ciências (SUFTEÚ/SP) 
ällüfiüãü ll; 
W Confirmação da resposta, através da emissão de palavras, como; 
'CERTU!' e 'EXATâNENTE!' 
W Repetição da idéia central que está sendo testada pelo 
exercício. 
Ex. de pergunta~proposicäo: 
W Ubserve as Figuras: (desenho de retângulo, triângulo e círculo, 
repartidos ao meio). 
~ Responda: Em quantas partes iguais cada Figura Foi dividida? 
w Mensagem dada pelo sortware, no caso de se responder '8',z 
“ Exatamente. Cada figura foi dividida em E partes iguais." 
Fonte ~ 8o$twarez Iniciação às frações M 1 (Uatameetre). 
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7 ~ OS SUFTUÊRES DIDÁTICOS ANALISAUUS 

Para efeitos do disposicäo didática, os softwares 
analisados serão encaixados na classiticacäo transcrito abaixo. 

segundo âduan (1983z47«5E). 

7.1. tñduanz Caracteristicas de Direrentes Formas de Ensino 
Atraves do Computador 
Tipo: CONSULTA 
Características: 0 estudante faz consu1tala_dados armazenados .no 
computador, sob g forma de textos, graficos, `etc. (consulta 
direta) ou de cardapios e listagens (consuita indireta). 
Tino: âUTOR 
Caracteristicas: O sistema opera sobre um conjunto de arquivos ou 
banco de dados que podsm ser acessados através de um algoritmo. 
Seu caráter semi~dinämico é dado pela possibilidade do aluno 
solicitar uma combinaoäo especial de assuntos e o computador 
selecionar textos referentes a esta comhinacäo. 
Tipo: SOLUÇÃO DE PRUBLENAS 
Caructerisiticasz O apoio prestado pelo computador ao ensino está 
relacionado ä sua capacidade de processamento. U ostudante usa o 
computador para solucionar um problema, sendo -necessário, para 
isso, que conhoca uma linguagom que lhe permita introduzir, no 
computador, os dados e os passos a serem seguidos para. encontrar 
a solução. 
Tipo; EXERCÍCIO E PRÁTICA: múltipla escolha explícita 
Caracteristicas; Este tino de utilizauäo constitui~se am ensinar 
utruvés da apresentação de exercicios, com Fornecimento do 
respostas 'e "$sod~back“. às respostas são da múltipla escolha 
cabendo ao aluno apenas optar por um item e receber o "toedwback" 
relativo à sua opção. 
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Tipo: EXERCÍCIO E PRÁTICA: múltipla escolha implícita 
Caracteristicas: Este tipo diiere do anterior por possibilitar ao 
aluno escrever a sua resposta. É necessário que o programador 
preveja todas as possiveis respostas uma vez que apenas para as 
respostas previstas é possível a emissäo de “teedWback". 
Tipo: QUE8TIONAñENTOz só respostas previstas 
Caracteristicas: Neste caso o aluno tenta expliear um ienömeno, 
usando o computador como ionte de respostas para suas perguntas. Programas deste tipo tentam prever todas as possiveis perguntas a 
serem feitas pelos alunos, uma vez que a máquina só processa as 
intormacöes contidas no banco de dados quando a pergunta teita 
esta prevista no programa. 
TiP0: OUESTIÚNGNENTÚ: T85PQ5t&S NÂO Pfâviãtaö 
üaracteristicasz Este tipo difere do anterior pela possibilidade 
do computador tornecer respostas plausiveis, mesmo quando a 
informação solicitada não consta do banco de dados. O computador 
tenta responder com os dados que possui, através de discriminauäo 
Tipo: TUTORIâLz não inteligente 
Caracteristicas: D computador é o responsável pela instrução. 
ârmazena não só os conteudos, como também, a lógica instrucional. Pressupöe a divisão do tema em partes e o estabelecimento de uma 
sequência instrucional que utiliza a técnica de instrução programada linear. - 

Tipo: TUTURIâL: inteligente 
Caracteristicas: Hitere do anterior por se basear num sistema de 
instrução programada ramificada, que pressupõe opções 
instrucionais de acordo com o desempenho do aluno. Este 
desempenho é explicitado em termos de respostas emitidas, sendo 
necessaria, portanto, a previsão do maior numero possivel de 
respostas. Quanto maior a previsão, mais "inteligente" será o 
programa tutorial. 
Tipo: SIMULQCÃO: estática 
Caracteristicas: 0 computador apresenta ao aluno 0 modelo de uma 
situacäo real ou hipotética. Este modelo, porém, tixo, sendo 
permitido ao aluno apenas entrar com pequeno numero de variaveis 
que o modelo comporta. 

F8. 
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Tipo: SINULQCÃÚ: dinâmica 
Caracteríatica5:_Ui¢ere da gimulacão éstátiça pot permitir quo 0 
estuqante lntarfxra no modelo da s1tuacao,M1nc1u1ndo ou retlrando 
variavels, atuando na estrutura da äimulacao. 
TiPo: HDÚELIZÊUÂU 
Caractoríoticaoz A modelizaoäo é o contrário da simulação. Aqui o 
computador mostra ao eotudante alguns *atos repreoantativos do um 
dado Fenômeno, sendomlhe solicitado que Programe (construa um 
modelo) este tenömano. âo final, 0 eotudante deve comparar maus 
vesultadoâ com o programa "gabarito“ feito pelo professor. 
Tipo; ATIVIUAÚES CRIQUORAS 
Características: Neste tipo o aluno organiza seqüências que 
posfiibílitom criar ou elaborar novos materiais. 0 computador 
opera reorganizando oo elementoo dessa seqüência. Ele é usado em 
atividadas de composição de músicas, reorganização de palavras 
num texto, etc. 
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7.8. Relacäo dos softwares didáticos analisados por grupos: 
7.8.1. GRUPO I ~ EXERCÍCIO E PRÁTICA 
1. Agentes e Iniecoöes U. 1.1. 
H. Jogo da Forca ~ Microbiologia U. 1.4. 
3. Microbiologia ~ Palavras Cruaadas U. 1.4. 
4. Vacinação ~ Uma experiência aimulada U.i.4. 
3. Terminologia médicoocirúrgioa 
Ó. Iniciação ao frações * i ~ 

7. Ciclo da água M Ciências 
8. Go estadoo riaicos da água ~ Ciênciaä 
9. Imunidade

' 

10. Hooagem do insulina U. 1.3. 
ii. Sítio dos números 
12. Localizacão no universo 
13. Potonciaçäo 
14. Fioica ~ Campo Gravitacional ~ Circuitoo elétricoa 

7.2.2. GRUPO II ~ TUTORIAL 
1. Como são formadas todas as coisao ~ Ciênciao 
2. Us primeiros anos após Q descobrimento do Braoil W Hiotória 
3. às tentativas do colonização ~ A atividade canaviaira * 

História 
4. O oistema produtivo ~ H exploração da cana ~ Historia 
5. Uma introdudão ao microcomputador U.i.8. 
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3. GRUPO III - SIMULACKO 
Física através de aimulacõeâ 
Artilharia 
Oeciaions/Uecisions W Imigração 
üecisiøns/Oecisions ~ Uvbanixaçãoz U crescimento das cidadeâ 
Gímcity 

4. GRUPO IU ~ ATIVIDADES CRIAUORâ8 
Toque 
Sherlock! U. 1.0. * Investigação com textofi 

5. GRUPO U - CONSULTA 
Paises das Américas ~ Geografia 

6. GRUPO UI ~ AUTOR 
Hipertexto ~ Carlos Brummond de ñndrade 

7. GRUPO VII ~ JOGOS ' 

2oo~lógica * Jogo educacional 
Geo~1ógica ~ Jogo educacional 
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7.2.1.Bvupo I - Exercício e Prática 

Us so#tware5 utilizados para fins didáticaë incluídos 
nesta categoria, pnssuam as caracteríuticasz 

Pretendem ensinar um conteudo geralmente através de z 

~ de?iniÇEas, anunciadas, infitruçöes e âituaçõaa; 
M alguna exemploa; 
~ exercitacão. 

Us exercícios aão propostofi em formam de perguntas da 
tipo; 
W múltipla escolha explicita, onde se tem maia de uma alternativa 
e se opta por uma delaa; 
~ múltipla escolha implícita, onde as escreve a reâposta em Forma 
de palavras, de frases, da numeros, da fientancas matemátifias ou 
de manipulação de setas que formam ou completam um desenho. 
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1) AGENTES E INFECCEES U.1.1. 
EnuflmgãQ¿ Gerência de Formação Pro?i$fiiona1 do üepartumento 
Regional do 8ENfiC ~ Programa In$0rmática e Educacão ~ 1988 ~ 

8ENâC/äAúDE ~ SP. 

112.-a.t;.àâ1 .d.rz:. êa.n.zzil.i..‹ê.§:.;.. dërzembro de 1.990 

Lggä1¿ SENÀC/SAÚDE ~ SP 
iízlsmi..e.a\n|§:.n.ts›..z. AF'F'LE 

l1mg¿ múltipla eacolha explícita 
£.1.b..i.s=.:.t:.i..s¿.<:›..â. 

“Eäte programa destina~se a auxiliar a memorizafião das relações 
entra os agentes etiulógicms e suas reäpectivaa in$ecçöes." 
£.Il.i.â-:.¡1.f;.:=¿.1.¡z\.z. 

Formação de profisaionais na área de en$ermagem. (não está 
declarada ëxplicitamente) 
I?i.e.m.I..z.

, 

.f M Agentes e InFeccbes 
* Exercicioa 
~ Fim 
M (ãetaä) Selecionam a sua opção 
~ (Entev) Confirma a opção desejada 

Ao âe optar por Agentes e InFeccöe$, abre~se outro menu: 
~ Bactériás 
M Fungos 
~ Uírus 
M Manu 
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J.`.\í.>;â..t::‹:.m;=à.n.ít.c1 .‹:l.o. s:.c›.|:\i;.‹.=:.u.‹:I.c›..â. 

fâ.)..í:Íf;z.\t.m;z1 .tamzxm.*â.m;i..:=..:â§"ãín..z. 

mo se optar por Bactérias, entra a infitrucäo eocrita 
rererenta à BURUELLâ PERTU$8ISz 
“Bacilo produtor de toxinas, encontrado na mucosa nasoFaríngea do 

homem. 
üaumadora de CÚQUELUCHE. 
Inreccäo bacteriana vulgarmente conhecida como TUSQE COMPRIDA." 

Ao se optar por rungos e por vírus; 
W Segue 0 mesmo eaquema das instrucões rererentefi a bactérias. 

b..).!`;.›.‹a.1':.c.is;.i.ufâ..z. 

W Indique a inreccäo causada pelo vírus Exorcício 1 

5¿.11.r:.u:â lãä.|ê.fià.t.fe.;L.n. š.`*.2à.r..1t. F'0nt0@=â 0 
1. Hononucleoae Inracciosa 
8. Úengue 
3. Criptococose 
4. Pneumonia Pneumocócica 
5. äepticemia ' 

Conrorme navega~$e com a seta pelas opções acima, 
aparaca na tela uma derinicão sobre cada uma daäuas dmenuas. 

Para confirmar a respoata deve~5e teclar 'enter'. 
Exemplo de derinicäoz 
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~ MUNUNUCLEOSE INFECCIU$Az In$eccão viral genavâlizada 
transmitida pela oaliva, também conhecida como Doenca do Beijo. 
fi.t1.aíl.i.:ä.a de. 

Tipo: Análise de Resposta Avaliação/Explicação. 
no escolher äapticomia, obtém~fie a reopoota: 

“Sun refipoata está errada. 
A rmsnoata certa devia a in$ec¢äo viral Mononucleoäe In$ecciosa. 

r.-¬ 
¬.-z ÍÊ Você indicou a invaccäo caufiada pela bactéria rratia 

Harueäcen." 
I-.`‹.e:.s;\;i..s.t;.›:'..‹:›. da .d.fe.:â.s:.\u›;êâa.|:1l:u.›..z. m 

no acertar uma respoata, muda~fie a numeração do 
contador. 

no âair da forma 'Exarcícios', tem~se uma análise do 
desempanho , indifiando se o aluno pvacifia ou não aatudar maiã. 

1.0. fc.a.\':.z=.\.t.i.v.â'\.rJ.¡z\.cI.a'. z

V 

Utiliza inõtrucöes como; 
» Seguir (atvavés da neta direcionada para a direita) 
M Aguarde (enquanto está rodando o programa) 
~ ñpaga < através da neta direcionada para a esquerda ~ dose 
recurso conota na tela que solicita o nome do usuário) 
~ Enter (Para terminar) 
W Responda 81m ou Não (para a grafia do nome, se eotivev ou não 
correta) 
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O programa utiliza menus. 
Citaremoa algumas talhaa presentes no programa que 

comprometem a interatividade: 
W ao se optar por bactérias, não aparece 0 menu conetando quaia 
eerão as bactérias listadas para eetudo. Entra a ínatruuäo eobre 
a Bordella Pertueeie e só aí é que se tem a oportunidade de se 
saber quais as outras que serão apreeentadae W 30 bactérias ao 
todo); 
W não é possivel saltar ínetrucöee referentee a determinadas 
bactériae; 
W permanece um único desenho repreeentando ae bactériae, mesmo 
quando ea muda a infitrueão. 

Et.e:.r:..t.i.|:‹s'-š.n.c.ia. de .u.<,=;~.s:z.;.. 

Para a clientela a que se deetina o sottware didático 
(rormaçäo de proFiaeionais na área de enfermagem), 0 conteudo á 

apropriado. 
No que ee rerere à análiee de reenoeta, a explicação 

dada quando se navega em cada alternativa, acreecenta informacöee 
para 0 aluno quanto aa doencas elencadas, mas não garante que 0 

aluno eecolha a alternativa correta, pois para ea auertar a 

reenosta, é necessário associar o nome do virue ao nome da 

doenca, portanto uma detinicão da maema não leva a eaea 
asaociacäo. 
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No momento das instrucöos eocrituo roterentos aos 
agenteo patogênicos, é que se pode aasociar o agente cauaador da 

doenoa ao nome deste, além .de constar também uma pequena 
detinicão referente ao agente patogënico e caracteristicas da 
doença. V

H 

Com relacao as duaa unidades referenciais elencadas por 
nos (quadro assimilador que o aluno posoui e oämbio conceitual), 
temos: 

Como o software é doatinado à formação de profissionaio 
ligados à ároa de enfermagem, entendemos que osmoa protiaoionaís 
já trazem consigo um conjunto de intormacõeo a respeito de 

agentas patogênicos, não oabendo na maioria das vazou, a 
denominacão correta deotoa. 

Entendemos também que goralmente essea profissionais 
posauem mais da i8 anos, o que nos leva a dixer, que é bem 
provável estarem num estágio cognitivo tal que possam conotruir 
um novo conhecimento baseado om raciocinios analógicos. 
As atividades pronostao no software não aão oignificativas no 
sentido de encaminharam para o conflito cognitivo. 

Por este software priorizar a memorização do dotinicõos 
reterentes aos nomes de agentoa patogênicos e raopectivao 
doencas, entendemos que ao atividades propostao no mesmo não são 
oríentadao para o câmbio oonceitual, portanto não me relacionam 
com a conotrucäo do conhecimento. - 
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8) JOGO ÚA FORCA ~ Microbiologia ~ V. i.4. 
Hrodogão¿ Programa In$ormática e Educacão. 1988 $ENnC/5AúUE WSP 
I;!.a..f;.ê'.-'â â\.‹'›.âá.lL.i.‹.s~.sa.z. derzermbro de 1990 
LQga1¿ 3HNAC/8fiúüE ~ 8P 
I1go¿ múltipla eocolha implícita 
0.b,:¡.:=.›..ti.s¿o .do 1:›..\í.‹'›..Ç|.t:.em|.a..z. 

“Este programa foi criado para desenvolver e treinar deu 
vocabulário de microbiologia." 
í.`;.1.;i.â-:.r1.t.x~:.3..rz«.;. 

Formação de profissionais na área de enfermagem. (näo eotá 
declarada explicitamente) 
.'1.`.\t.zz\.t.aâ.m‹=:.n.t.o .dxàz r¿.c›.¡'.\.t.‹z'-:.L'\.cí.‹.›..;. 

zu. E.`.o.›:'.m.a. da. t.›::fà..nâr:›.i.:â.sâí~ín.;. 

Numa tela tom~se 0 desenho de uma Porca com o inicio do 
eoboco de um corpo humano. Embaixo daote dooonho temmse o item 
'ERROS', local onde se marca o número do erroo do uauário. 

mo lado do desenho, tom~$e o item 'PñLâURAS', onda 
anota¬oe as palavras que estão sendo trabalhadas. 

Temwse ainda o item 'PüNTU8', um contador que comeca com 
10 pontos e vai diminuindo à medida que se pode ajuda. 

Tem~de também o item 'TUTfiL', onde de anota o total do 
pontoo. 
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Uutro item é 'PERüUHTfi~PRUBLEHA', uma Janela resarvada 
para a emcrita do pedido que deverá ser refipondido na forma de 
uma palavra.

' 

Na parte inferior da tela tommse o eopaco deätinado para 
escrever a 'RE8PU8Tfi'. ëate espauo é pontilhado, aando o número 
de ospacoo correspondente ao numero do letras da palavra. 

Naata tela ainda conata um manu nom as opções: 'àJUHâ' 

(?), 'PRUSSEGUIR' (seta direcionada para a direita) e 'FIM' 

(asc). 
ão se utilizar do âortware porcebemoo que; 

~ cada pergunta vale 10 pontos; 
W as letras erradas vão sendo marcadas (pode se errar até 4 
letras); 
~ cada módulo consta de 10 perguntas. 

bl. I.€.›âax:.c.i.f;.i.os›..;. 
A 

Em primeiro lugar tem~se o ooguinte menu; 
~ Microbiologia 1 

W Microbiologia 8 
* Microbiologia 3 
~ Microbiologia 4 

Ao lado do menu, tem~5e o doâenho das 4 setas, indicando 
que a movimentação deverá ser reita por elas 8 a oalacäo da opção 
desojada, pela tecla 'enter. Para aair, a tecla 'esc'. 
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A fiaguir, um exemplo de exertício: 
W Proceaao pelo qual 0 macroorganifimo penetra, de eatabelecd e de 
multiplica dentro do organiâmo hompedeiro. 

A resposta correta sdria 'InFe$ta¢ão'. 
â seguir, exemplos de 'ajudas', refarentas ao exercinio 

acima: 

~ Pendtracão, instalação e reproducão da protozoáriod ou vermes 
no hospedeir0.~ ~ ~ M ~ ~ ~ M W ~ 

~ A ~~~M~~~~~* por vermes provoca varminoses. 

fi.r1.êíl.i..~êà.êz .da 

Tipmz ñnálise de Resposta ~ Avaliação/Ajuda. . 

Se o uâuário errar uu acertar 0 exercício, a Palavra 
aorreta vem em seguida. 

No rinal de cada módulo, recabe~se a indicação do total 
da pontua. 

;£.r1t.êx.r.;z\i:.;¡..s¿;i..d.õà\dm. 

Infdrma ao usuário que aguarde um mumdnto (enquanto está 
rodando 0 programa). 

Solicita 0 nome du usuário no início do programa, mad 
nãa volta a chamá~1o pelo numa. 

189



E.'.a›:'..t.i.f.\.ê.no.i.a u‹â.o..z. 

U conteúdo do sottware não eotá coerente com o objetivo 
iormuladoz "deoenvolver e treinar o vocabulário de microbiologia" 

A iorma de tratamento do conteudo eotá mais para 
verificar o vooabulário do que para deoenvolvêwlo e treináwlo. 

Ae ajudas também não se constituem num efetivo auxílio, 
uma vez que não trabalham a nooäo que está mando verificada na 

oerguntamproposioäo, conoietindo apenaa em uma forma diierente de 

redigiwla. 
O objetivo do programa eetá maio para verificar do que 

exercitar o vocabulário da área de microbiologia, considerando 
que se o usuário não souber reoponder a pergunta, terá uma 
resposta da mesma, mas isoo näo caracterifla o procedimento de 

apreensão de um tema ou meomo de eua fixacão.
' 

Com relaçäo às unidades reierenciais elencadas por nós 
(quadro assimilador que o aluno possui e o câmbio conceitual), 
temos; 

De profiseionaio ligados à área de enfermagem, clientela 
usuária deste soitware, já trazem um conjunto de ínrormaçõeo a 
respeito de agentee patogënicoe e, em iuncäo da idade cronológica 
dos meomos (mais da 18 anne), é bom provável que ea encontrem num 
estágio cognitivo tal que suporte oe contlitoe cognitivos 
colocados a partir do contato com o objeto do conhecimonto 
(noções oobre agenteo patogênicoo). 
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Entretanto, o avanço conceitual $ica comprometido, mois 
as atividades pvopostaa pelo software se baooiam praticamente na 

memorização e não no conF1ito cognitivo. â análíoa da resposta é 

genérica, não parte do erro cometido pelo aluno e não acreocenta 
nada para o aluno que não memoriaou a palavra ra?erante à 
pergunta proposta. 
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3) NICROBIULUGIA ~ PALAURQS CRUZADAS U. 1.4. 
Efiofluoão¿ Programa Inrormática e Educacão ~ 1988/Gfimâü/SAÚUEWSP 
J;ê.aJ;.zà no âx.uz=.íJ\.i..‹â.:~;›:.z. úezârmbvcz de 1.990 

L,..‹;›.‹:.7<x.'J...;. S3EZ¡~|‹äC/äêúuü; - *3F' 

|íí.9.u;i..n.a.n|e:.n.t;x›..;. F-“‹F'F'LE 

11po¿ Múltipla eocolha implícita 
Qbifišiyno 
“Exorcitar o vocabulário da área do microbiologia." 
C.3..i..e›.1:'|.t:.:=:.LL:~a..;. 

Formação de profissionais na área da saúdo (näo está 
declarada explicitamente). 
.`I.'.\'..zz\.t.=.-x.uu-:.u.t.o 51.0. c..c›.|.1.t:.e:.sI\.‹:|.‹;›..z. 

a.).lI~;`.Qr.m.=.à t.›:.a.r.o'àm.1.fà5ašío..z. 

É semelhanto a do Jogo da Forca, anteriormente 
analisado, mas om Forma de palavras cruoadas. 

i;z.)..F¿z<§:.r.;;.1Í.‹:.;L.c›.o.;. 

.'."; NZO colocadas ao usuário dez perguntao que deverão ser 
reopondidas com uma palavra para cada pergunta. Kaon palavra oerá 
oncaixada no respectivo eopaco, ao eotiver correta. 

A saguir, colocaromoo exemplo de oxercício e de ajuda, 
contida no sortwarez 
M Nome dado ao agrupamento de microorganismo de um moomo tipo no 
organiomo hoooeúoiro. ~ w ~ ~ ~ ~ ~ 

( A resposta correta seria colônia). 
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Ajuda; 
W Aglomerado de bactéria$.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~ U antibiograma observa a reação da M ~ ~ ~ ~ ~ ~ de 

microorganiomos a determinados antibióticofi. 

Hgnu¿ (exercícios disponíveis) 
Microbiologia 1 

Microbio1ogia'ë 
Microbiologia 3 
Microbiologia 4 

(z\n.áJ..i.fõ.à: ms. lã.:-:.‹.m.c›.:=;~,.t;.ê1..z. 

Tipo: ânáliâe de Raspoota âvaliacão/âjuüa 
A reoposta correta da pergunta é Fornecida, muâmo quo o 

usuário não dê nenhuma resposta. Iaâo não me conrigura num 

efetivo recurso para aprendixagem pois está reotrita à 

memorixacäo. 
O programa não possui um mocanifimo que poâäibilite o 

retorno à pergunta anterior, no caso de me quaror dar uma olhada 
na resposta daquela pergunta e continuar. Ú Programa 8herlock!, 
p.e×., propicia a oportunidade de me dar uma enviada a continuar. 

A ajuda, tal como está elaborada, âó seria um auxílio 
para quam já sabe, mas teve um pequeno esquecimento. 
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Râmiâhnn 

perguntas
â 

da flfiâamaanhQ¿ 

A porcentagem de acertos é dada na término das dez 

contagem é ?eita por letraa e não por palavras. 8a 
acertar~fie, p.a×., Ê palavras das 10 contidas no jogo, obtémmse 
1 .‹ 1-' , ø d1% Poi$ 

Eankinânm 

M U. 1.4. 

8 letras servirão paxa outraa ä palavras. 

ia da uan¿ 
Idem ao software no. 2, 'Jogo da Forca' ~ Hicvobiolugia 
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4) VACINAÇÃO ~ UMA EXPERIÊNCIA SINULâUâ 0.1.2. 
ELQHMQÃQ: Programa Informática e Educacão ~ SENAC/SAÚDE ~ $P. 

Criação e conteúdo; Dirce Rodrigues 
Programação: Fernando Moraea 
1lI.a.t.a. da ‹'1mf‹a|nhw de iW0. 
LoçmL¿ SENAC/8AúBE~8P 
E..9.ui.\@.exm.e:.|'.\1;o..z. fiP'F'lJš*; 

I1Ro¿ Múltipla escolha explicita. 
U.ln.:l.+¿3;.i.s¿o .do r.›..1"..‹a..s|.\'..êà\w|:‹:z..;. 

"Este programa exorcita, atravéo de uma simulação, oeuo 
conhecimentos âobre conoervacão, Preparo a aplicação das vacinaa 
$ABÍN, TRÍPLICE e ANTI~SâRfiMPD.“ 
C.;L.i.âa.›:1.t.e.;L.a..z. 

Formação de proriasionais na área do enfermagem. (não efitá 
declarada oxplicitamante) 
.`J§.1:.a\.f;.êàm‹à:.n.i;.o ¢;.c›.n.t;.c~:.4i.cI.c›..z. 

=.à.2.lí{.o1:'.1n.a i;.›::í=1.¡'1:'â›n.;i..=.:âféâša'.c›..z. 

Iniciawoe com a âeguinte introdução em rorma de texto 
escrito; 
“ A bordo da imaginação, levaremos você ao Pooto de Saúde de uma 
longínqüa e carente cidadeainha. Lá, você vivenciará oituacüeo 
que irão exigir a aplicação de seus conhocimontoo. 
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Você ricará no local por quaae duas semanae. Esfie 'tampa dará 
suficiente para uma rápida avaliação de seu deeempenho Vrente àe 
diversas ciruunatänciae. 
E entãu, você quer embarcar neeta grande aventura? 
Sim ou Näo" 

Na tela šeguinte, 0 Departamento Regional deaigna o 

usuário do aortwara para ocupar um Posto de Saude numa cidade com 
~. 88.960 habitantes, cujas criancas de até 4 anus aão cerca de ääfi0 

Inrorma também que a cidade tem o Pedro de äaúde, Eucola 
de io. Grau e Igreja. Além disso, diversoa problemas de ordem 
sócio econômica, ralta de cultura e aaneamento básiuo. 

As outrae telas são divididas em Função dos dias da 

semana. Em cada dia anontece uma situação onde o usuário deverá 
üer apto para reeolvê«1a. 

H seguir, exemplus dessaa aítuacõee que aan colocadaa em 
*arma de exercícios de múltipla escolha: 

W HUNINGO 10:00 horaä 
Boas vindas e 0 recado de que haverá uma vacinação na Ba. reira, 
às 14 horas. 
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~ Ra. FEIRfi 7:00 horas 
Preparar 0 material para vacinação. 
U diluente deverá mar resrriamo às: 

1. 10:00 horas 
2. 8:00 horaë 
3. Não precisa ser resfriado. 
~ Escolher uma opção. 

Tipu: Análiäe de Reâposta fivaliacäo/Explicação. 
Como o campo de conhacimentø está hmm úmlimitaflo e aa 

werguntas âäo do tipo 'multiplak eacolha e×p1icita', aa 
explicações partem do erro comatido pala aluna. 

ãe a eacolha Por a resposta 1, temos: 
"Sua conduta nas deixará cum duvidaë quanto ä eriuácia da 

vacinação, já que 0 diluente deve ser resrriado com pelo menos Ó 

horas de antacedëncia."
› 

!l%'.e:..‹a;i\.a=›.t;.1::.‹:›. de: .d.‹e¿-."z.e:.m,êe.e:.nhs›..;. 

No final, há um registra da dmäempenho quanto ao tema 
'Uacinas', especiFicando~o de acordo aum as vacinas ämbin, ânti~ 
sarampo e Tríplice. 

A informação sabre 0 defiempenho vem atravéa doa 
conceitos: Fraco, Ragular ou Bom e há indicações Qubre os 
conteudos a fierem revistos. 
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Informa como proosoguir (ufiando a toola da meta 
direcionada para a direita), dosda a primeira página. 

Pode Para digitar o nomo, dia muito prazer, mao não 
volta a chamar o umuário pelo numa. 
I:-I.e:.r..&'..i.r1áá.n.‹:.J;.a. da .1.1.<â.s;›.;.. 

Hom relação às unidadeâ reforenciaio eloncadao por ndo 
(quadro aosimilador que o aluno poooui a o câmbio 
oonceitual),temo$z 

Us proFio5ionais da área de enrermagom, uouárioo dooto 
sortwaro, ao ontrarom em contato com oote ooftware. já traxum um 
conJunto de informacõeo oobre o tema 'Vacinação' e, pela idade 
cronológica delas (om torno de 18 anoo), axiate uma grunda 
wosoibilidade de eotarom num eotágio cognitivo que dê fiuporto 
Para a oonätruçäo de aprendixaflom oobre o toma. 

Entretanto, este ooftware, da Forma como está 
organizado, não oonoegue atingir outrofi objativos do uma Forma 
oignificativa, que não 0 de verificar oo conhecimentoo que oo 
alunos já posouem. 

U fato do software colocar oituacöofi paääiveis do 
aoontecerom no fiotidiano deofies profifisionâis, é um ponto de 

partida correto para verificar o conhecimento que o aluno já traz. 
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ñ uontifiuidade dm pvuuafiäo da cmnmtvuçäo do uonhecimwntu 
padaria acontecer ae 0 aluno aaísse em buäca da maioreâ 
informacöeâ fiubre 0 tmma. Eâfia buâfia padaria amv mm livros, 
walwfitras e outras ?onte5. 

Uomu Q fioätwave não enfiaminha 0 aluno a elafi, ele ae 
limita apenas a verificar 0 conjunta da conhacimentms qua Q aluno 
já woõfiui e, portanto, não é nrientado para 0 cämhim conceitual. 
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5) TERHINULOGIQ NÉüICO~CIRÚRGICfi 
ELQflmgãg¿ Programa lnmormática e Educacão ~ $ENâC/Sfiúhfi ~ 8P 

J;'.>;à;*¿.>:1. ria ."‹1.\'.1â'š\.`J..:`L.f~é..‹a:..z. ‹1Imwflfl.›f'0 de 1990 
LgçmL¿ Senac/Saúde W SP 
Iä;.‹.=›.\.Li.r~›.>;â.›1¡fi.n1;§›..z. fiF'l**'l..Iíi 

I¿Rm¿_Mú1tip1a escolha implícita 
l`J.t›.;¡.â=¿.t.1.s¿.c›..;. 

"âuxiliar a memorizacäo doa termoa cmmpøatoâ da tmvminologia 
médico~civúvgica." 
£;2.l.i.e:;.0.t.xâ.J..a.;. 

Formacãm de profiasionaifi na área de enfermagam. (Näo está 
declarada axplicitamanta). 
I:1.e:.r.u.x.;.. 

i. Ravimäü 
E. Exevcitacäo 
3. Fim 

.`J.'.r..zà.'š;21.u\sâ.1^1.t.m ;;.o.r.1.t.‹z¢.Lí.c|s;›..;. 

a.?.Jš*§.Q.›:'.mx !.°.1::âx.|'1:âân›.;L.:ââféâ.ä.u..z. 

Mo me wptav pur Reviaäo, temuäz 
~Tarm0a cmmpo$t0sz 
Ex.: Hemicolectomia 
Prefixo 'Hemi' fica em deâtaque atravéa de um mecaniamm da piâcar 
a vam a instrução de que 'Hemi' quar dixar matade. 
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Pafiaa ae 0 destaque para 'Uol' e a infitrucfioz vam de Uulonw antra 
0 ifiteatino gvoäfio e 0 veto. 
Por #1m, 0 fiu?i×o 'EctQmia'z vam de extivpaçäu. 

M Uutruâ menus: 
ff* vz 

,- 3.. 1) Pixofiz 
Walgia 
Manastomosa 
MAU ae øptar por algiaz 
HUR 
Hx.: Nevralgia W dmr nua fibraâ nwrvofiaä 
Ê) Pre$i×osz 
mn~, bradi~,. 
~Úptando*fia por an: 

negação, auaëncia 
Apnéia W aufiänfiia de refipiracäo 

WRadicaifi: (He A ä L) 

fidenóide, nmigduia... 
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hlfixanmixamäu; 
i.Termo$ báäicum 
R.Gu§troenterologia 
3.Uutraâ espafiialidauefi 
4.Encerra a exercitacäo 
W Uptandowäe por tarmofi Báaifiusz 
Palavra 1 Acerto ~ ------~ 

ENTERITE significa in$làma¢äo do intemtino. 
8 ou N

A 

Uutvo e×emp1oz(U5awse aa metas) 
UTITE $igniF1caz 

~ in#1amaçäo da mucosa naäal 8IM ou NÃO 
M dor muficular Bim uu Nim 
~ in$1ama¢äo nm Quvido Sim ou Näu 

finálifia flfi Rafimufi£a¢ 

Tipm: Análiäe de Refipoâta Avaliação 
1 .- fi amiâ§àu da raâpmsta sa limita na modiFifia 

númuvo no contador 9 na emifisão de Certa/Evrado. 
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I:'f.e.r..t.i.nâ.11;:.ú..a. u:=à.c›..z. 

Com relaçäo ão unidadeo reierenciais elencadas por nos 
(quadro assimilador que o aluno poomui e o câmbio conceitual), 
temos; 

Como o so#tware se propõe a rover oo conhecimentoo que 
os alunos já trauom ombro termos compootos da terminologia 
médico cirúrgica, e exercitáwloo, $upõo~oo que os uouárioo do 

mesmo (proiiosionais da ároa de on$ermagmm), já tragam um 

conjunto de informacõcâ a reopeito do assunto. 
Entendemoo, também quo, pela idade cronológica dos 

mesmos, exiäta a possibilidade de ootarem num eotágio cognitivo 
poosihilitador da aprandizagam sobre o asounto. 

Homo as explicacõcfi do item 'Rcvisão', oe limitam 
baaicamente aos prefixos 8/ou ouiixos presontos nos termoo 
compostos, dá~ae a impreâsäo que aos profiooionais da área de 

enfermagom bastaria a memorização deosos tarmos. 
Sabemos que o conhecimento desses tormoo é importante 

mas o conteudo reierente ã esmas torminoiogioa pode me dar de uma 
forma mais ampla, como p.e×., apresentar as causas do 
daterminadoo problemas, da determinadas doancao. . 

Pelo into do soitware contemplar aponao aspectos mais 
ligados à memorização, entendmmoá que as atividados do mesmo não 
são orientadaa para o câmbio conceitual. 
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' 

ó› Iuxcxâcäu as Fflâcöas ~ 1~ 

HLQddçäg¿ HfiTñHESTRE W üiâtemad Educacionaiâ Ltda. 
Laboratório da Infovmátifia Educacional 
1;!.a.!;.é.'« .dxzz ;:\.r›.âé.;L.á..s=â.1à'.;.. cia-:z:e›‹nt›r~c› cm: 5.990 

l...c›.‹:.õ\.'.L..z. F UE1/(3111 1-.21I;1~ " 
:'f~ 

`..‹ ,- 

I¿i.9.u;¡. mx m .rank .cz .z.fi F' F' L. 
I1Qm¿_Hú1tip1a escolha implícita Q explícita 
l`J.l;›.:i.$¿.t.i..f¬¿.‹;›..-.. 

Não está declarado. 
\;3.l.i›:1.t.f:.;|¿âz..z. 

Não está declarada. 
M.e:.r.1.u.;. 

W Hutada 
M Terça parta 
~ Exercicimfi 

§I§x:.a.La.lxla.t1.i;.u do. s;;.‹;›.\:\.t;.1a.\ILd.c›..z. 

;zx.)..l~`.`.â;;-.1í.unâ'â .d.‹~:. .tâxzaxnfà.r‹1i.s+.:âšã{9..;. 

W Hefinicäo de fruuäoz 
“Parte de um todo, de alguma cuida que eatá inteira." 
~ Uesenhoä indicando; 1/4, 8/H, É/3, 1/E 
M Hwtade: 
W dwsenho de inteirofl, sendo um de Forma rwtangular Q outro 
reedondo. 
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~ divifiäo dus maâmms ao mein, õflgundà dv J n uxa ‹ púmx 

refurente à metade. 
* reviääo do prucedimanto ffiitø 
~ enunciado sobre 'meio'. 
W emcrita por extanso e reprementauäu um fuxmú du frdçäu 
~ significado 
W junção daä 
matemática) 
W Turca parte; 
Mesmo esqudma 

b..2.£i.›âm°:.‹:.;¡l§;.1.mâs..z. 

M Udri$ica¢äü da aprendizagem: 
1) Ubfierve as Figuraa: 
(Retãn9ulm, triângulü e círculo, 
Heâpondaz 
M Em qumntafi partefi iguaifi cada Figul #01 dàv1d1Là` 

do numarador e danominâdux 
metaddâ (naa fuvmaw cu údàenhu 9 dv azntvu ú 

da apresentação referente à metade 

repàrtúdow au mcau) 

W Neämo procmdimantu cum 3 mavtes. 

F.u1azi;l..:|`..s.s-'.\ .deéz E\¡.fz'-:.f=¢'.xr.‹;›.‹,'~,~'..t;.a..z. 

Tipu: finálise da Reapdsta Avaliação/kxplzcâçäo 
Cmmo 0 campo de cunhecimaniu awiá bzm dvLLm|tàdo 4 

" ' ' " efico hd' às e×pI1LaçHcw pax m perguntafi fiáu do tipo multiplâ 
do erra cometido pelo aluna. 
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Com reterëncia à pergunta antariorz 
W Sa a reupoâta tar 8, teremos: 
"Exatamente. Cada Figura foi dividida em 8 partes iguais." 
M Sw a refipofita for 1/3, teremus: 
"Uocë me enganuu. A tigura toi dividida am Ê partes iguaiä â 

apenas uma destas partes foi pintada." 
Rnaiâtnu da flaâemuanhnu. » 

U programa emite 0 número de questöes acertadam dentre 0 total. 

Efirtinênmiâ dfi.umu¿ 
A c1iente1a~a1vü defite sottware não eutá declarada, mma 

acreditamos que 0 mesmo aaja propmäto para crianças de Ha. aérie 
do io. grau. 

Nesta série, gmralmente, au criancaa pofiauam uma média 
de 9 anos. âo entrarem um contato como 0 tema '$ra¢öe$', já 
traxem algumas idéiaa sobre 0 ausunto. Eäaas idéiaa são Formudaâ 
a partir de suas acõas aubre os ubjetoa, cmmu p.ax., quandu têm 
que repartir um pedaço de fruta ao meio, ou de acordo com 0 

número de irmäoa. ~ 

Entendemofi que aa criancafi neëta idade, efitariam num 
estágio cognitivo capaz de construíram um aprendizado reterante 
ao tema, deâde que aa atividadeu propoatas não se limitafiaum à 

damønstrauäo por parte do prurasmor, mu no cama daâte mottwara, 
da meaäoa que o elaborou. 
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0 modo como toi trabalhado o toma '$racöos', doada a 

oetinicäo, a divisão doa desenhos em parteo, até ou exercícios é 

semelhanta ao tratamento ancontrado na maioria ooo livroo Q 

apostilas. 
É diferenca é que o computador simula a reparticão do 

intairo am partes e a junção das partos Yormanüo um todo, da 

rorma semelhante ao trabalho 'ao vivo' de um protesoor, quando 
está tomando uma domonotracäo aos alunos. 

A rorma de trabalhar a noção de Fracõeo, buoeada aponas 
na demonatracäo do prorasoor, não leva o aluno conatruir o 

conceito. O registro em forma de deoenhoâ e oentenoas matemáticaa 
é importante mas ao eotiver vinculado a atividades mais 
oignificativaâ, onde o aluno possa interagir com oo objetoõ, 
elaborar 9 testar hipóteses e adquirir ínformacöoo roterentos às 

notacöoo matemáticas.
H 

Desoa forma, acreditamos ser possivel alcancar o câmbio 
conceitual. Ho contrário, as criancas apenmo momorizmm as 

notacöeo matemáticas e não constroem o conceito sobre fracõeo. É 

o caso, p.e×., que afiontace ao me nadir para uma claooe de 

alunos que já estudaram frações mao não construíram 0 conceito, 
que rormem cinco grupos. Verificamos que a maioria não fionomgue 
associar um grupo com a representação 1/ä. 
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üutro problema encontrado, truto da não construção da 

aprondizagem, é verificado quando se propõe aos alunoo, uma 
atividade do ooma ou subtradäo de tracöoo com denominadoreo 
ditorentes, como p.e×., E/3 + 1/4. De acordo com o Currículo 
Básico para a Escola Pública do Estado do Paraná (1990), dota 
tópico devo der trabalhado na 4a. série do io. grau. 

No exemplo acima citado, muitos alunos até realizam o 
algoritmo correto, no sentido de acortarem o reoultado: encontram 
o número retorente ao mínimo múltiplo Comum, dividem esta número 
por cada denominador, mu1tiplicando~o peloo respectivos 
numeradorea. Depois diodo, somam oa numaradoras e repetem o 
denominador.

_ 

mo perguntarmoo a eoses alunos, o porquê deste 
algoritmo, não oabom rospondar. n maioria não conoegue perceber, 
p.e×. a equivalência entre 8/3 e 8/12 e também entre 1/4 e 3/18. 

Esoas diticuldados reterantas à condtrucäo do conceito 
de fração Foram veriticadas por nós, num trabalho realizado com 
alunos de fia. oérie do io. grau noturno (alunos na taixa de io/1? 
anoo). ~ 

Amós constatarmoo eosas dificuldades, tizemos um 
trabalho onde os alunoâ racortavam papéis tormando as podas 
Frauionarias e, concomitantemonto, iam juntando ao partos, 
retaxendo o todo. 
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Hesse trabalhe, quando ms alunas tinham que juntar pacas 
fracioflárias vetiradaa de inteiros não eduivalentefi, se colocava 
0 problama referente ao exemplo acima citada. 

Eles cobriam estas pecas (2/3 a 1/4) com outras peças 
que pudesaem cobrir as duas repvamentacõas. No caäu, as peçaâ 
Vracionárias que atendiam esäe vequiaito eram aa de 1/12. Os 
alunos verificavam que a pacas da 1/84, p.ax., também atendiam 0 

requisito, pois são equivalentea. Percebiam qua se cobrifisem com 
pecas de 1/ië, neceasitariam de 8 delas para a repramentacäo da 

É/3 e de 3 pecas de 1/12 para a reprementacäu du 1/ä. 
Ueri?iuavam que ae umaaäam aa pacas de i/E4, 

necmssitariam do dmbro de pecas. Combinamos que usaríamos as 
pacäs com menor denuminador, que estaria ralaciünada ao mínimo 
múltiplo comum. 

' 

U software como está organizado, deixa 0 aluno mais como 
expectador do que como confitrutur do cunfiaito, portanto 
entandemos que 0 mesmo nãu opurtuniza 0 câmbio conceitual em 
alunos que nãov tiveram outras tiwus da expariëncias maia 
mignificativas. 
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7) CICLO Dê ÁGUA ~ CIÊNCIAS 
Erndumäum SOFTEU 
nata da amáliuau dezembro da 1990 
Lnqmlm FDE/cIEU~8P 
Efluinâmautum QPPLE 
I1RQ¿ Múltipla escolha explicita e implícita 
Qhiatxvmm 
Não está declarado. 
Çliânxâlâm 
Não está declarada. 
Irâkmmaniu mn çmnhauuuu 
mlñmxma da Ãrmnfimifiâãnm 

U fiaci Perelepe e seua amigos uão os apres@ntadore$ do 

assunto. 
. Aparece 0 duaenho animado da chuva (nuvens reäwingando) 
e em fieguida a pergunta: A água da chuva vam; 
ñ) Da nuvem 
H) Ho riu 
C) Do äolo

} 

É fiolicitado Para qua se tecle a upçäo que se quer ver 
primeiro: A,B ou C. Perelepe aparece e 'diz' Muito bem! Tecla 
enter.

` 

fio optar pela opção 'A', aparece o daaenho da nuvem 
raspingando e 0 enunciado: 
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"A nuvom ë Formada de gotinhas da água que caem nuando a nuvem 
fica muito cheia." 
“A água que existe no solo e a água da tranfipiraoäo do animaia e 

vegetais VAPURIZA e rica na atmoslera indo lormar nuvens." 
Na continuação, vem perguntao, que não são para 

responder via taclado; são dadas com a inkencäo de no dar um 

tratamento dialógico ä transmisäão do afiounto. 
W De onde vom a água que molha o äolo? 
~ Ho onde vem a água que Forma o corpo dos animais e vegotais? 

Padewoe que tecle anter. 
Rm seguida surge 0 cenário de um rio com árvores e é 

reita uma simulação através de uma lenta da aumanto que ao 

aproxima cada vez maia da água até que se consiga paosar a idéia 
de moléculas se evaporando. 

Após o deâenho animado,vom ou enunciadooz 
“ As moléculas de água acumuladas no leito do rio me deonrondom a 

vão se acumular nas nuvens." 
"O calor aumenta a agitação dao moléculas. no maia agitadas se 
arastam das outrafi. Ucorra a UfiPURIZACKU.“ › 

Entre dooenhos animados e informacõeu oäo colocadoo 
alguns exercícios de múltipla eficolha. 
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São Fornecidas também inrormacõws sobre ciclo da água, 
relação entre elevação de calor e aumento da agitação dam 
moléculas, além de derinicöes sobre vaporixmuäo e cmndanäaçäo. 

h.)..E;z<fi:.1:.1;;.:‹Í.‹:.;Lo.â.z. 

Pergunta: 
Ha vanorizacäo, a água que está no matado liquido pasaa para o 

estado (sólido ~ gaaodo) 

Tipo; fináliâe de Reapoata ñvaliaçäo/Explicação. 
responder '$ó1ido', tamos: EE 1!) 

"Errou. No efitado äólido as moléculas estão com pouca agítauäo e 

ricam unidas." 

Se a resposta For 'ga§oso', emitewse "Certo'. 

No cado do erro, a axplicacäo não astá relacionada com a 

pergunta. Para reaponder à pergunta, é necessário apenas 
memorizar a inrormacäo; vaporixacäo é a padfiagom da água do 

matado líquido para o eâtado gasoso. 
.~ n explicação referente à pergunta pratendau paawar uma 
informacão referente ao aspecto maia interno do renõmeno, 
entretanto, a mesma não leva o aluno ao acerto. 
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1.n.í;.mí.õii;.i.s1.;L.d.ëxs\â2..z. 

Trabalha com deäenho animado e a simulação da lente de 

aumento. 
Procura ser dialógica mas não explica p.e×. que em 

algumas situacöefi as perguntas não daveräo ser raopondidas via 
teclado; que são formuladas no aentido da oe oimular um diálogo, 
com.a prdâanua do interlocutor. 

àlgumas vezes não aceita a uocvita da redpoota com letra 
minúscula e não inotrui que me deve então teclar 'ähift' + lotra 
ou uceâsar 'caps 1ock'. 

Não conoidera como correta, uma reopoota emitida através 
de uma palavra mam acento, quando a mesma o possui. 

Tem que se obedecer a âeqüência dao tolas e não dá para 
voltar. 
F32.e:.›:.t.i.níà.r›.‹:.ia. da .u.:°à.s;›.;.. 

No que se meters à questão pedagógica, o progvuma pousui 
alguna racurdos interesoantao como o deoanho animado aimbolizundo 
u chuva, ao moléculas se movimentando o a simbologia da lonte do 

aumento para ue enxergar ao moléculas. 
Quanto ao ciclo da chuva, podemos conseguir efeito 

semelhante, utilizando um equipamento chamado 'spin 1ight'. 
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Naade aparalho de colocam algumas telas com detarminadoä 
deêwnhos que parecem estar se movimentando, quando se liga o 

equipamento na energia elétrica. 
Quanto às unidades reterenciais por ndo oloncadao 

(quadro aâsimilador que o aluno possui e câmbio conceitual), 
temos a dizer o seguinte: 

n clientolawalvo do soFtware não está declarada, mas 
acroditamos que Q mesmo aaja elaborado para alunos de 3a. oério 
do io. grau (criancas em torno de 9 anoâ). 

Em termos gerais, nanda idada, as criancas já posouem um 
oonjunto de intormacões sobre o ciclo da água. $abem p. ex., que 

:'.- .M fã a chuva vam do 'céu'. perguntarmoâ, de que parte do 'céu', vem 
a chuva, eles nos dizem que vom das nuvena. 

äabemos que o pensamento dao criancaâ menoras está maia 
ligado ão percepções. ao que podem ver e sentir e que 
gradativamente caminha do percaptivo ao conceitual. 

Nease sentido, a âimulacão através da lente de aumento 
para reprasantar a evaporação das moléculas de água é cooronte 
com o câmbio conceitual. 

Q forma como 0 software foi organizado deixa a desejar 
na proposição de exercicios e na análiae de raspofita. Heoteä 
momentoo caem por terra a orientação voltada para o entendimento 
concaitual e oe priorixa a memoriaacão. 
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8) US ESTADOS FÍQICOS DA ÂGUÊ ~ CIÊNCIAS 
I~?2.\'..o..d.u.‹:.âí.o..z. SOF' TEI1 

da :‹a..f.\ê'¿\.1..i..*,=;z.s*...z. dezwmbvo de 1990 
L¬.c›.c:.aJ...:. I=`IÍfi£/CJJEII ~- 9P 
El.9.ni.a.an\.a.r1i;o..z. #*fl"'F'i..EI 

I12m¿ Múltipla eacolha implícita 
l1.b.:¡.a.t;.i.s‹.o..z. 

Não está declarado. 
f$.`J..i.a:.n.t.âe.l.a..;. 

Não sata declarada. 
.'I§x:.>;a.i;ê°à.ma.n.i;.o do r¿.‹;›.r.1.l;.›2¬*.1.í.‹;I.o..z. 

šfi *#52D a)..Eo.\t.ma .t1.r:.an.~:z.m;i..‹â. 

É toita atravéa de desenhos de paiaagona onde a agua 
está preoenta nos diferentes estados Físicos. 

Através da simbologia da lente de aumento, é trabalhada 
a noção de proximidade ou atastamanto das moléculas de acordo com 
os ostadoo físicoo: 
~ moléculaa de água no estado líquido (rio): movimentacão` das 
mesmas com certo atastamento entve elas, então menos moléculaâ no 

espaco viaualizado. 
~ moléculao de água no estado sólido (gelo): movimentação dao 
meomas com bastante proximidade, então mais moléculas no espaco 
visualizado. 
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~ moléculao do água no estado gasooo (ar): movimentação dao 
mesmas com bastante araotamonto, então bom menos moléculas no 
espaco vioualiaado. 

Uonoio disoo vem uma conclusão dizendo que o calor é o 
responsável nelos ootados lísicos das oubotäncias e um desenho 
animado de uma panela contendo cuboa de gelo que se derretem sob 
a acäo do calor. 

J;z.›.. ¡äl›.‹.e:.›:'.;:..aÍ.‹;.,i..‹;›.a.;. (um e*›‹om¡»1o:> 
W Aumentando a temperatura, a água naooa do eatado sólido para o 

estado M ~ ~ M M ~ ~. 

Apareco também um desenho animado representando moléculas juntas 
(eotado sólido) que me afaotam com a amäo do calor. 
rã.n.ál.i.*â.â: E.e.‹ào.o.:â.t.a..:. 

Tipo: ânálise de Resposta Avaliação/Ajuda 
Em caoo de erro, a palavra correta vom em oeguida à 

emisoäo da raspoota.
' 

Quanto à ajuda ( em forma do desenho ), temos: Ela não 
encaminha o aluno ao acerto, oe o meomo näo tiver antendido a/ou 
memorizado a noção presente na atividade do completar. 

O deoonho está mais relacionado aos aspectos internos do 
estado sólido enquanto a atividade de completar exige aponaa a 
memorização. 
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l.n..i;.ax:.>;m;.i.w.i.d.â:;\§:.;. 

0 programa trabalha com desonhoo animadoo e com a 

simbologia da lonte de aumento. 
Não conota do programa, mecanismos de voltar para a tela 

anterior, tando que se obedecer a oequãncia das calmo. 

I`:'2.e:.r..i;.:i..nšã.r›.c.;i\.a. :lu ›.a.‹.âs.o.z. 

No que oe refere ão unidadea reieronciaio de análioe 
(quadro aâsimilador que o aluno possui e câmbio conceitual), 
temos: 

âposar da não declaração da cliente1u~a1vo do soltwmre, 
acreditamos que o mofimo seja elaborado para alunos da Ba. série 
do io. grau (criancas em torno de 9 anoâ). 

Normalmente essas crianoao já traaem um conjunto da 

idéiao relerenteo aos estados Físicos da água, no quo se refero 
aos aapectos maia ligados ao wenaamento oarcoptivo, já que 

vivenciam situacõos em que a água eotá liquida, outrao, na Forma 
de galo e também já puderam mentir a 'rumacinha' saindo do bico 
da chaleira. 

Ú que oleo normalmente não sabem cotá mais relacionado 
aos aapoctos conceituais, como o arastomento ou a proximidade das 

moléculas am função do calor e o relacionamento deotes conceitoo 
com o estado liâico da matéria. 
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A organização do $n$twara reflete afisa preocupação em 

relação à passagem dm pensamento perceptivo ao conceitual, 
pnvtantu entendemus que há prøpoaicão no äentidu do câmbio 
conceitual. 

U problema do âoftware efitá relacionado com a proposição 
de exercícios e a análifie de reapnâtas. Naâsas momwntos, a 

wrimntacão voltada para entendimento conceitual dá lugar ä 

memorização. 
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9) IHUNIUAÚE 
¡f.=:.\:.‹›..‹A.u.c.š¿í;›..z. same/sâúxtwfi «~ sax-'-. 

Mata da ânúl1m§¿ abril de 1991 
Lnmml¿ FUE/CIEE ~ SP 
E9uiflamau&n¿ APPLE 
I1gm¿ Múltipla escolha explícita 
ühÀailyQ@ 
Não está declarado. 
Qliân£fllm¿ 
Não está declarada. 

Imâtmmanim da mnntaÁdm¢ 
älümxmä da £rAnâmiââän¿ 

U programa ba$eia~ae numa in$orma¢äo/pwrgunta e 

alternativas para reaposta. 
U enunciado daâ alternativafi pevmanece 0 mwamu nas 

di#erantes quaâtöes. 0 que muda é a in?orma¢äo/pergunta. 
Ex. de exercicio: 
Casa no.*~~ No. Pontofi *~« Nome da doença ~W~~~*~~~ Eau (Fim) 
~ Uma pro$esaova que fia enfiontra no io. trimestre de gaataçäo 
fistá com um surto de Rubéola em sua claafie. Nm entanto ela eatá 
tranqüila já que *oi vacinada durante a pubardade. 
~ Nu caso acima, a imunidade deve~5e az 
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1. Razões genéticas e ou individuais. 
H. Desenvolvimento de anticorpos. 
3. Transrerência de anticornoo. 
(.än.zzi;I..i.s.sê: Eš'.e.sàxê.cw..t.a..;. 

Tipo; Análiâe de Resposta Avaliacäo/Repetição. 
Ao escolher a altornativa deoejada, temos como análise de 
respoata, a emiosão do Certo ou Errado. 
Se eativor carta, há a omisoäo do uma rraoe rutiricando a 

reowosta certa. 
Se ostiver arrada, volta ae ä mesmo pergunta. 
Ex. de análise de refiposta em caao da acerto, no oxercício 
mntorior. ( Alternativa E ) 

“A vacina promove 0 dasenvolvímento da imunidade eopecirica pelo 
organismo, garantindo aosím a sua doreoa." 
Úbs. 8ogue~se tratamento semelhante para com ao outras Hooncas e 

para Gorofi, Vacinas e Imunidade. 
A análise de respoota foi organizada de maneira muito 

pobre pois ao ao emitir uma reoposta arruda, o programa 
oímnleomente emite a palavra 'errado' e retorna à pergunta. Como 
são apenas três alternativas da reoposta, não seria dirícil 
olaborar uma análise para cada respoota. 

Em oe tratando de múltipla oocolha, a repetição da 
pergunta leva 0 aluno ao acerto, pelo enoaio E erro. 
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G análide de reâpoâta deveria proporcionar ao usuário, o 

aprendizado daquela noção que eotá sendo veridicadm, no caso do 
meamo tã~1a reopondido de rorma firrada . Edoa análide oó é *dita 
quando se acerta a pergunta. 
1l.U.5;.m:.azrJ..v.;L.d.a.dêa..;. 

O programa possui um modtrador onde condtam o número 
de ordem 2 nome da doença que está sendo exarcítada, além do 

númdro de Pontos e inotrucäo para ëair do programa. 
fš3.efi1::.t.i.›:xflê.a1‹;.;L.a. de. |..\:.*zo.¿. 

Com relacão às unidadas refcrcnciaid (quadro adaimilador 
que o aluno poscui e câmbio conceitual): 

O äoftware é deotinado ä profissionaio da área de 

enfermagom a dando aodim, acroditamos que os mefimos ootefiâm num 
cstágio cognitivo que âuporte as sucedsivaa 
dasequilibracöos/equilibracõas oriundaa das mudos cognitivas. 
Esfim cliemtela também já traz um conjunto do in#ormmcöcd 
rererentas à imunidade. 

O so$tware coloca situacöes*prob1oma que poderiam surgir 
no cotidiano das vedadas, raferentas ä aquiâicão de doencao e 

Formas de redistência a elas. Esse é um ponto de partida correto, 
com relaçäo ao quadro aosimilador que 0 aluno possui Q também 
pode eâtimular o conflito cognitivo vidando o câmbio conceitual. 
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0 prublama do sortware está localixudo na nlaborauão daa 
análises de respostas. Em cano da erro, recolocam a pergunta e 

cum i$$o, o aluno pode acertar a alternativa correta, já que são 
apenas três, maa não garante que 0 meamo avance em termos 
conceituaifi já que as alternativas não aficritms de rorma muito 
fiintética e a asaociacäo entre uma delaw e a pergunta Feita pode 
se limitar aus aspectos de memorizacão. 

No caâo de acerto, exampliricado no item 'análiân de 
¡3.i~ raspoata', entendemos qua, pela turma como ant turmulada a 

trama, não traz informacöes significativafi em direção ao câmbio 
conceitual. 
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10)ÚO8âGEN UE INSULINA U.i.3. 1988 
RfiodMgãQ¿ 8EHnC/$AúUE W 5P (io. colocado no Concuvoo de $o$twara 
Educacional promovido pelo MEC em 1988) 
Haia da análidao abril de 1991 
Lnnalo FDE/CIEU ~ = U3 

Esnipnmantoz GPPLE 
Iiamo Múltipla eocolha implícita 
Qbiâtixn e.alifintfllâ¿ 
“Deotina~se a estudantea do Enfermagem intereosados em: Aplicar, 
Kxercitar e Memorizar as $órmu1as para fiálculo das unidades da 

Insulina con#ormez 
As unidades do fvamco 
As graduacõefi da seringa." 

míxàtamanxd do aonhfiddoo 
a)Forma do tvansmiosäo: 
1. Instrucäo dobre o cálculo da anliuacäoz 
M quantidade certa de inoulina 
M médico já prescreveu o tipo de insulina 
Trëo situações podem ocorrer; 
CAÉO 1: Unidades iguaiâ no Frasco e na oaringa 
W doâenho do $vaoco com 80 U. 
~ dosenho da seringa com escala até 80 U, correspondente a 1 ml. 
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CASÚ 8: Unidadas di#arentaa no fraäco e na saxinga 
~ desenho do frasco com 40 U. 
W desenho da seringa com escala até 80 U cowxeupondentc a 1 ml 

CASO 3: Graduações di$erentfis no $vaa‹o e na ue\¿nqa 
W dwsenho de fvaacoa com 40 U e 80 U 
~ defienho da seringa com 1 ml 
~Solucões: 
CASO 1; Unidadas iguaiä 
fispire na fieringa a quantidade prescrlta 
Cfiäü Ê a/ou 3: Unidades di$eventms mu g\àuuàçuvà d¿i9\entas 
Utilize a ?órmu1a a aeguivz 
FRASCO está Para SERINGQ 

aasim como ~ 

PREQCRICÃU está Para X 
× w quantidade a ser asnirada 
"Limpando" a fórmula: 
FRASCO SERINGA 

..._ .... ..._ .... .... .... .... .... 3 .... .... .... .... .... .... .... .... .... ._ .... 

PRE$CRICÃÚ X

P s 
‹=' x
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~“Uma dica para ajudá lo a mamoriuav." 

Fui äeduaido 
.... .... .... .... m .... .... .... ..._ .... .... .... .... .... .... 

Pela Xuxa 

8.E×emp1ufl: 

a) Um #rasco sendo retirado da geladeira, com Uw80 de inaulina 
simvles. 

M Uesenho de 3 aeringaa com diferentes eâcalafiz 

~ com uma escala: de 0,1 até 1,0 
M com duas edcalasz de 0,1 até 1,0 e de 10 até 80 
~ com duas eacalaaz de 10 até 80 e de 5 até 40 (äaringa própria 
mara ingulina, mas às vezeä não se acha no mercado e oa 
PvoViâsiunai$ tem que trabalhar cum as øutraâ) 

~ No exemwlo acontece a simulacão atravéã de defienho animado, da 

intrdduçäo da inmulína nas seringas com diderentes gvaduacöas. 

b) Insulina NPH 

M awlicar ? unidadeâ de um ?ra$co de 40 U 
~ Desenho animado complentando a seringa até 7 unidades. 
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¡t'l.z<:.n.u...;. 

M Como calcular 
~ Examnlos 
W Exeruícios 
W Conneitms 
W Fim 

b..2. lš;.zâzâx:.‹:.:1.c.i.;;ê.e;â.¿. 

Tem~se um marcador constando 
No. do exercícioz~~~~~ Acertos fmnnwcut¿vua W~~" 
Exemplo de exercício: 
“Aplique 3 u de insulina NPH, num $1úeco dc U 
W daaanhd de uma äeringa com duas edcalââ de LO a O e de * À 40 
W 0 aluno faz 0 cálculo e atvavéfi de uma tecla com eata, 
'introduz' a insulina na saringa. A aeàpuuta :ax -m Q m 

mm 80 U m é. 

~ Na opcäo CUNCEITUSz 
~ O que é insulina 
~ Tipms de indulina 
~ Cwnservacãu na ve$vigerador (4 guàus cent¿g¡adus) 
~ âpraflentacäo am frascos 
M U que é unidade (concentração por m1L1J1tro) 
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No itwm 'o que É unidmda', tamos a comwarauäo, raaiiaada 
mtravéfi de deaenho animado: 
U ~ 80 de insulina: (deaenho de um *rasto com 8 bolinhas, 
reprefientando as unidades) 
U W 40 de insulina: (deaenho de um rraäco com 4 bolinhaëz 
repraoentando as unidadea) 

Ainda na opção 'conceito$', tem oo: 
~ Como adminiâtrar 
~ Rodízioo no local de aplicacäo 
* Indicacões 
W Esterilização de seringas 
~ Tratamento 
W Hiperglicemia e Hípoglicemia 

lnxarâkixiflâflam 
Constam em cada tala do programa, inâtrucões para voltar 

ao menu (asc) a para fieguir (äeta direcionada para direita). 
U programa possui menus, contadores Q demenhoâ animadoo. 

finálifia na Rfifimofitam 
Tipo: nnálioe de Resposta Avaliação/Rapeticão 

Com eata tipo de repoticäo diraronciada dos exercícios, 
oliminawse quaae que totalmente as chancefi do aluno acertar polo 
ensaio a erro, de uma forma mecânica. 
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no responder oa axercicioo, o controle do enchimento da 

oeringa é *oito por setaä, Qando que à medida que se vai 
'introduxíndo a insulina', o ëmholo vai mando rabaixado. 

A con#írmacão da respoata é feita atravéa do 'enter' e é 

possível voltar no demenho da seringa para ratificar a quantidade 
colocada. 

M análise de reonoota relativa à introdução de líquido 
na seringa é muito rigorosa, nercabendo~sa direrenuas até na 

terfieira casa decimal, como p. ex. entre 0,575 e 0,5?3. 

f.i'.e.1::.t.i.1:\ë.\'.\;;.zm mz. 

U programa cumpre atravéa duo atividadea desénvolvidas, 
os objotivoâ a que oe propõe, âendo de rundamental importânmia 
aeu conteúdo para os profissionaifi da área de enrermugem. 

O defienho animado simulando a introdução de inoulina na 

oerínga e a comparação Feita sobre a noção do unidade oe 
confitituam em recuräos didátitos que facilitam a uprendizagwm. 

Sua utiliaacão junto aoë profiââionaiõ da área do 

enfermagam oe jufitifica pela importância do nsountu, pela 
intoratividadé e pela vantagem de utilização dwsta metodologia 
com relaçäo ao manuoeio da saringa verdadaira, pelo manon num 
primeiro momento. 

üom relauäo às unidades reFerenciais do análise (quadro 
assimilador que o aluno possui a câmbio confieitumlä, tamos: 
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Ue prorieeionaie da área de enfermagem, pela idade 
cronológica que podsuem e dae exneriênciao vividae na área da 

saúde, trneem um conjunto de idéias nobre a diabetes e elgumae 
vivências de aplicacões de injedõee. 

' U nortware é organizado em runcäo do problema que u 

esses prorissionais se coloca: necessidade de terem que trabalhar 
muitas vezee com eeringas de direrentee eecalae e com rrnscoe de 

diferentes volumee. 
Essa necessidade encaminha para o conflito cognitivo 

vieando a superação do problema. Para reeo1vë~io, terão que eaner 
oaloular a doeagem de insulina em eituamõeo direrenciadas. Para 
tal, deverão aplicar uma regra de tres eimplee, envolvendo 
iraeco, eeringa e prescrição. ni então encontrarão o número 
correspondente à dosagem. 

Nesse sentido, o software parte do quadro aaeimilador 
que o aluno possui e é orientado para o câmbio conoeitunl. Há 
nele, uma preocupação voltada para questões conceituais como o 

entendimento da noção de unidade -e noções gerais eobre o 

diabetee. Entao encaminhamentoe no sentido de ir além da 

aplicacäo de rórmulas, e aderente com a abordagem conetrutiviota 
de aprendizagem. 
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ii)SíTIO BUS NÚMEROS 
EpQflggäg¿ Objetivo Júnior ~ Centro de Peâquisas Tecnológicaä ~ CPT 
lLI:¢1.t;.a. da .a.|'.\êâíI.L.;i.f¿â.é:..;. =àbvi1 ele 1991 
LQQ%l¿ FDE/CIEU ~ 8P 
£:`¡.@1.1L.L;Uê.>;-1n\.â'z›.\:1.t;m..â. f°«l*'¡**'l.-lšI 

11&Q¿,Mú1tipla eäcolha implícita 
Qh1mIlMQ@ 
Não está explicitado. 
C.lL.i..e.›:\.t.fe.LL.›;-›..z. 

Não está explicitada. 
Mgmu¿ (A eficolha da opção se faz atravéâ de uma tecla que locomuve 
um chapéu.) 
~ Númerog na fazenda 
~ Titio Macüonald 
~ às culheitaâ 
~ Uescubra na ovoa 
~ Canta os sons 
~ èa $erraduva§ 

.`JI1t.zz\.t;.es.uu~â.n..t.:;z .ma â1.o.n.t.e.1i.ci.0..z. 

>;à.). !í~I.o.›:m.a .›:I.sz. .t.›:'.;›msân›.i.fiê.eâšim..z. 

“Números na #azanda 
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Tec1a~oe um número de 1 a 9 e mparoca o dooonho com a 

quantidade correspondente. (Desenho de porcoo, Carneiros e outros 
animaia.) 
MTitio Hacüonald 

üomoca com um múaicaz Tio Hacflonald tem um sitio.. 
IMAMImâWô___ 

Vem a pergunta: Quantas vacaâ ele tem? 
àparace um deoenho com um detorminado número de vacafi a 

espaco para ge teclar o número correapondonte. Depois, o mesmo 
procedimento nom outros dooanhos de outros animais. 

' No final aparece o placar doo acertoa e erros. 
~ ma colheitas 

ñparece a pergunta: Quantao colheitao ele (Tio Mac 
üonald) *oz no oia? 

Temrae 0 desenho de um 901 que vai se pondo, conrormo a 

representação de um dia da trabalho e ao lado, o dooenho dos 
legumes para se contar e teclar o número correopondente. 

~ Descubra os ovoa 
É um jogo que pode ser jogado com uma ou duoâ pesooas. 
Supomos que o meamo tenha sido olaoorado para trabalhar 

o simbologia 'maior que'. 

â wroposta do jogo é que se advinhe quantos ovos ao 
galinhas botaram. 
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Temwäe um defienho cum nova galinhas dewenhadas. 
U primairo jogador 'chuta' um número de 1 a 9. 

8a teclar 0 número 3, p.a×., tem~$e a reâpostaz Nãu. É 

mais que 4 ( > 4 ) 

$egue*se 0 meama procedimento até que se advinhe o 

numero. 

No #ina1 tem~se 0 placar com o número de acertos e de 
erros. De acertos aäo contados em galõâs de leite. 

W Conte os sonä 
Tem se a pergunta: Quantos sons Q animal emite? 
äm seguida, aparece animaia mmitindo seus mana 

cavacteríëticos e um espaco para as teclar 0 número 
correspondante. 

ão Final, o placar com os afiertws e erros. 

~ às #ervraduras 
ñ prmposta é a de se jogar um determinado númwro de 

$arraduraâ num eäpaco dastinadu, da acordo cum Q númarm 
correspondente. 

fio Final, tem~§e 0 placar. 
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finálifia do Hafimmfikâu 
Tipo: Análise de Reâposta âvaliacào 

Após a emisdäo da respoata, tam me a menaagom 'Cer§o'í ou 
'Errado'. 

no rinal de cada módulo de exercicios, tomwoe um placar 
com o numero de arros e do acertos. 

lntmraximidaflom 

Ú programa utiliza um menu apropriado para crianca, pois 
ao de mudar de opção, tamos Q deolocamonto de um chapéu. 

U programa leva em conta a ludicidade ao propor o 

conteúdo através de múfiica a outroâ dona, daflonhos bem feitos a 

jogo. Embora consideramos eoâefi recursos importantefi para o 

aprendixado, 0 fiortwaro rica reatrito a aopoctos de memorização 
de inPormacõed. É o que veremoâ a seguir. 
Bârtinënmiâ da uma; 

Apeoar de não constarem no sortware, a clientelaflalvo o 

o objotivo do mesmo, supomos que tenha sido elaborado Para 
criancas de pré*escola (média de 5 anos do idada). 

O sortware trabalha nocöoâ de quântidade até 9, atravéa 
da repreoentacào em Forma de dooenhoo e do regiotro em Forma do 

numeral. 

i?3



Ele pode até levar em conta o quadro aosimilador que o 

aluno poosui, já que neota idade, normalmente, ao criancao já 
efitäo construindo a nocäo da número, mas não é orientado para o 

câmbio conceitual por diversao razões: 
` às atividades propostaa não ancaminham para a percepção 

pelo aluno de que 0 numero é uma propriedado doa conjuntoo de 

olomentos ao qual ao rerere. Ex.: 0 numero 3 é a propriadade do 

qualquer conjunto de 3 elementos. 
n doscoberta da noção de propriedade numérica implica na 

noção de claoâiricacäo, para oe chegar ao concaito da 

oquivalência. no se propor p.ex., a distribuicão do um conjunto 
de lápis para ao criancas de uma âala, de tal rorma que nenhuma 
crianca Fique sem receber lápis e que nenhum lápio Fique sobrando, 
podemoo perguntar a elas oe os lápis oerão outicientms para que 
cada um receba um. 

Para seram ouricientes, há que de ter estabelecido uma 
correspondência termo a termo entre o conjunto de lápia a o 

conjunto do alunoo da sala. no eotabelecorwoo eoâa 
oorrespondência, temos a aquipotência dos conjuntos, e ontäo oleo 
têm a mooma propriedade numérica.

_ 

Outra atividade de verificacão da propriedade numérica 
pode ser *eita a partir de um conjunto de tampinhas Q outro de 

holinhao. 
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â pomaibilidade de eatabelacimento da corraspundêncim um 
m um entre aa tampinhas e aa bolinhas leva à relauäo de igualdade 
da fiuaa propriedades numéricas e a impoasibilidude me me *axar 
essa correâpondência, à demigualdade .desaaä propriedadeâ. ni 
entram noções de igualdade, direrenca, maimr que a menor que. 

O software não propöe atividadwm que levem ao 
estabalecimentø deusas relacõas. As atividades mão orientadas na 

mantida da memorizacäo entre a representação da uma quantia 
através de demenho e seu ruspëctivø numaräl. 

Úutra idéia comumente premente em criancas nasua faixa 
da idada é a de que há mais objetms numa mama, p.u×., quando alas 
wstäo eäpalhados, do qua quando eatão aglomerados. Ewsau criancas 
asâociam o termo maia, com mais aawaco e vice~versa. 

Ú câmbio conceitual seria no auntido de perceberem que 
as propriedadeâ numérifias não mudam com a diuwmsiçäo doa 
mlementos. 

U aâmbio conceitual também ae daria âe aa atividadeâ 
propostas no sortware, poaaibilitassam a pasfiagum da fase de 

recitar a seqüência 1, 8, 3,... para a Fame de construção do 
conceito de suuesfiäo. 'um a mais'. 
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Uma atividada prdpudta nasua mantido pndaria Partir da 

conmtrução de pilhad de cubos de uma rorma recnrrente, i.é, 
referindo~aa à pilha precddante cada vaz que conmtroem a Pilha 
“seguinte". (üienes~ Golding z 1977~ë9) 

Kama atividade pode ser Feita pur duas criancas Qnde 
cada uma delas constrói uma pilha, observando 0 conjunto 
equivalente à pilha antarimr, acrascentando nula mais um cuba. A 

atividade deve cdntinuar, de prarerëncia até que a criança perca 
a conta do numero de objeto que entram na comnofiicäo das pilhafi 
duçussivad. Aí 0 protwssor poderá perguntar às criancas,modtrando 
duas pilhas consecutivas, søbra dual delmâ tem maia ubjetos. 
Perceberão que a pilha äeguinte sempre tem um objeto a maia. 

Outra perguntas pmderidm dar feitas cum relaçäo à pilham 
mltdrnadas, como p.e×., entre a ía. e 3a. Qomente num edtágio 
cognitivo mais avandado é que poderiam efitabelficwr que um a mais 
w um a mais dão doía a mais. 

ñ partir deusas condideracões, temoâ a dixer que 0 

software näø é cmerenta com a abordagum aundtrutivimta da 

aprendizagem. 
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18. LOCALIZAÇÃO NU UNIVERSO 
Hxndunänà 3UF"TEH 

Haia da âná1iââ@ abril de 1991 
Lmml¿FU E/CIEU * SP 
EflMiflâmaukn¿ APPLE 
I1Hm¿ Múltipla escolha implícita/explícita 
QbÀax1mm¿ 

ê.: 4 Nao esta 
Qlianiâla 
Não está 

dëclamado. 
..\. 

declarada. 
Inakamaniü aa annifiúmn¢ 
mlñmxmm na $Lanâmiââän¿ 

animados. 
É $eita atrav 

Henämgwna com 0 

Esta é sua caäa 
Esta é 

Efita 
S5-Llíà 1" l.l2':\ . 

é a noswa 
Este é 0 nosso 
Bväsil. 
América do Sul. 
Mapawmundi. 

és de mensagena e de deawnhos simpiew 6 

ä veapectivos desenhoaz 

cidade. 
estado. (mapa do Eät. de ä. Paulo 

Wërva girando ao redor du sol. 
Uutrms planetas 
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Galáxia. 
Em seguida, in$ormacõe$ com reapectivoa desenhos 

animados: 
M U Universo é formado por um conjunta de galáxias. Observe: 
Baláxiaâ M Ynrmadaa por estrelas, planetas, satélites e uutrofi. 
M Conheça nossa galáxia: Uia Láctea. Faz parte da Uia Láctea, 0 

noaso sistama solar. 
M órbita: Terra percorrendo a trajetória ao redor do Sol. 

flang¿ Para visualizar QQ movimentns de Translacäo a Ruta¢äo.pmda~ 
we uptar por: 
A) Tranâiacãa 
H) Rotação 
C) Us dois movimento$ juntoa 
M Usa~$e 'awe' Para âair 

m¿Emfinmininâ¿ 
232 äfi Us wxercícios são rererenteä in$trucões dadas, reitoä 

na *arma de completar e de múltipla aäcolha. 

fináliâe fia RaâQnâ£a¿ 
Tipo: Análise de Respoâta Avaliação/Explicação. 

À emisääo da reaposta, obtemmfia 'Certa' ou 'Errado'. Se 
wstiver errada, há a emiâaäo da reapoâta correta. 
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1L.\1.t.êà1í.êx.t.i.se.i.d.mi§â..z. 

U programa utiliza menu, deoenhofi õimplem e animados. 
ñ idéia de me äimular os movimentos da transiacäo Q 

rotação é apropriada em termoo de interatividade, mao os rocursoa 
de hardware e da sottware utilífladoo, não permitiram uma boa 
visualiaaqäo. 

í;?.fe.›:'..t;.i.mê.m:..ü..zà u.fà.u..z. 

De acordo com 0 Curriculo Básico para a Eocola Pública 
do Eatado do Paraná (1990), consta da programação retarahte àa 
ciênciaa, da 4a. série, dentro outroä, os seguinteâ itens: ' 

~ Sistema Solar: Posiuäo da Tfirra e demais planetas; movimentoa 
de rotação e tranalacäo ~ gravidade. 

üom baoa nesoe programa curriaular, acraditamom qua 0 

fioftware deva ter sido elaborado para a 4a. série ícriancafi am 
torno de 10 anos). 

Sabemos que nossa taixa de idade, oo conceitos 
alaboradoo pelas crianças estäo mais relacionados ao wanãammnto 
werceptivo do que ao conceitual. 

Nesme sentido, a turma de se trabalhar a nomão de 
univerao, partindo oe do que eâtá mais próximo, namo a cama, até 
chegar à galáxia, ao mais distante, é didaticamenta correta. 

179



Entretanto, mabemofi também, que é finmnm naama maixa da 

idade, as criancaa faaerem interpretacõefi em termos de 
propriadades dos objatna e näu um termos da interação entre 06 
mistemaa. 

Mesma sentido, acreditamoa que a conatrucão do 
cnnhacimentn remerenta à galáxia, p.a×., nua exime das alunod a 
noção de interacão entre od sistemas, Fica diricultada e não 
oportuniza 0 câmbio conceitual. 

Nocões como o pano, p.e×., que necessitam da interacãn 
:fé :U2O antre 0 objeto e a Tarra, muito cwmplaxas para as criançam 

neama Faixa de idade. Para conatrui~la, há necesâidade de outro 
conceito,a gravidade. Este também consta do programa para a 4a. 

mérie. 
Em função dos estudos realizadoa por Driver (1988) e 

fiat01$i (1988), com relação às idéias que as alunos nudauem a 
respeito de renômenos fi$icoâ e biológicos e a conâtatacão de que 
na maioria daa veaea, eësas idéias permanecem mesmo depois do 
contato dos medmos com os eâquemns científicoa, acreditamos que 
easas nocöaa mais complexas, como a gravidade e a galáxia não 
fierão construídaâ pelas criancas nwssa Faixa de idade. 
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13) PDTENCIACÃO 
ELQfiuQãQ¿ Regina (cursista de um dos eventos pvomovidoo 
Pela FDE/CIEE ~ SP) 
Bata áfi anÁlifim¿.abvi1 do 19?1 
Lonalu FDE/CIEU * 3P 
1iRm¿ Múltipla eacolha implícita 
Ixâxamanüa fln mmnkouflnu 
alñorma fifi mnamâm1fiâãn¿ 

É Foita atravéfi de enunciados e exemplos do tipo: 
~ Qualquer númaro elevado ao expoente 1 dá o meomo númwvo. 
Ex.: 3 " 

1 w 3 

übs.z Ao fiinml ", 1eia~so: elevado à potência. 
W Qualquer número elevado ao expoente 0 dá o númovo i. 

Ex.: 3 " O w 1 

hlfiuannifilmfiu 
" 

3;; ................... 

6 " 6 3;-_ ........ ..... 

fináliâs as Raâmoâka.nfi£anfimÃâ am fiuançimim ânkâninn¿ 
Tipo; Análime de Respoëta ñvaliacäo/Repeticäo 

5o acertar o exercício, diz que efitá correto.
V 

Se errar, diz que ervou e não mofitva onde nom 0 porquê.
H flprosentamse a instrução novamente e o comantávioz Haia atenção 

vara responder." àprefientamfie o exercício novamente. 
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t.›..2.!š-;.›âa.r..‹:.i.c.i..s;z.‹â..~.. (na 'Forma de e›‹P1"efi;fõöfi2fõ> 

Ex.: 5"B 
: ( 3“& W 4 ) + 6"8 

. ( 4"8 ~ 3.5 ) W 

6.\|:1:‹á.1.i:â.e. da. {¬I¿ââ.ea.x=.›.s:x.‹àâ.i:.ê:‹›. x:.c-.a.+`.â;â.1:.;a.u.i;.§: zw. â=z›.‹.e.1:'.1:.í.s;;.i.d ê'›..n.i:.âa.t:.i.s;z.\"...;. 

Tipo: ñnáliae de Resposta Avaliação/Explicadäo 
Êa acertar, dia que astá correta. 
Se errar, moâtra rapidamente 0 exercício refiolvido. A 

corraçäw de dá de turma ganérica a não a partir do drro 
espucítico. no lado do exercício reêolvido, vem as obaervacõesz 
primeiro as potências, depois da multiplicacöms/divisfids e por 
último, aa adicöes/subtracõeõ. 
l:*t.e.1:.t.i.nšé`:.r.1s;.3..aà L\:â.o..z. 

Não constam do software, a declaração da clientelaflalvo 
e nem Q objativo do mesma, mas atreditamus qua ela teria mido 
elaborado para alunoa de óa. série do io. grau (crianuad em torno 
de 18 anos ). 

A turma com que foi conduaida a instrução contida neâte 
fiottware rmtlate um comportamento pedagógico muito generalizado 
mntre da 
matemática. 
mxercícios 

protefidores ao se trabalhar com 
Tratawme da deqüëncia: anunciados, 

nocõea de 
axemplus e 

Entendemos que esaa Forma de transmissão de 
intormadões, não é aderente cam a proposta cunatrutiviata da 

aprandixagem, pois de baseia apenas na memorização. 
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Prupomos que 0 punto da partida deja a análide da 

dituações semelhanted que possam levar ä elaboração de enunciadoë 
pur parte dos alunos. A ocorrência dalmâ, um certa númaro da 

vezes, pode levar 0 aluna ã generalização, na forma de 

anunciadas. 
No cado da enunciado:“Gua1qudr númaro elevado ao 

expuente zero dá um." ~ Não ae aââimila astd enunciado apenas com 
0 exemplo: 3 O w 1. Se Faz necassária a aplicação de outros 
recursos, como: 

n W u n 3 " 5 3 x 3 x 3 x 3 x 3 
_ “ 8 m 

8 :D 1 4 ;;;-, .... .... 

:I 
.... .... 3 .... .... .... .... .... .... ..._ .... .... .... .... .... .... .... 3; 3 1 Q u :J .... 4 

3 4 3 × 3 × 3 x 3 

Com alguns axamplos daâsa tipo, os alunas chegarão à 

prowriddade: na divisão de putëncias cum bafids iguais, repete~de 
a baâe a diminui~ae us axpuentes. 
M Outro exemplo: 

,. rs , 

A ñ 3 E 3 x J 
3 E z 8 E K ~~:~~ w ~M»~« w 1 ou 3 " ëmä m 3 " 0 

3 8 3 x 3 

Em decorrência da propriedada anterior ( na divisão de 

wotênciaa de basaa iguais, repete~de a bade e diminui de os 
dxpoentes), e pela relação com outra propriedade (na divisão dd 

números iguais, sdmpre de dbtém 1), tam se: 3 " O 2 1. 
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Um outro recuroo signifiuativo nara o aprendizado da 

noção de Potenciacäo é a utilização do objetoa tridimensionais, 
como os cubinhos de madeira. 
Ex.: 8“3 

Uolocamse os cubinhos juotapostoa Formandomse um cubo 
maior, composto de 8 cubinhos, tendo É cubinhofi da lado. 

A organizacão dos cubinhos empilhadoa de acordo com a 

sequência &"1, 8"ë, &“3... é importante para o aatabelacimento da 

relações de grandeza e dao pronriedadea das potências. 
n partir das considerações acima raaliaadas, tamoa a 

diawr que o oortware não considera o quadro aasimilador que 0 

aluno poaoui e nom é orientado para o câmbio conceitual. 

Ubs.z No mesmo diaquete em que consta este programa, consta um 
outro teito nor Uitor, Vera e Elza que trata da Potenciacão 
também, mas que trabalha o enunciado "qualquer numero elevado ao 
oxnoenta O dá 1", de ?orma tal que ao coloca a dotinição 
primeiramente e depois a demonstração matemática. 

184



14) FÍ8ICâ ~ Campo Gvavitacional ~ L1rcu1tus eiétxlcos 
HLQflugãg¿ Prof. Oswaldo C. Giorgi ~ f 7 / 5 Bràaaluu 
Nachadm/FHE W LÍE 
1;`!.a1;;zx ;zu'›.z~.í;I`.ai..*:â.;-:.;.. am 5. 1 dz-zé 5.991 

LumâL¿ FNE/CIHU * SP 
Iiásm;i..e.a«nm:.rx.t§›..;. m-'‹'|='L|i¿ 

11pQ¿ Múltipla escolha impliaita 
£.1.h..i.sê:.t.ix.‹;›..z. 

Não está daclarado. 
LIJ..i.râ:.r›.t.:â:.l.2z\.z. 

Não está declarada. 
.`J.'1:.a\.t.a.m‹a.o..m ;.:.c›.n.t;e.ú.cI.c›..z. 

b..2.¡.*;.zâ;~z.1"..‹;.;¡1.‹;;.i.m 

U aoftware é compuâto apenas por exerzíânmà, do tlpo 
~ Campo gravitacional: 
Características; 
Hola: x m 10 cm

\ Lorpoz m m E Kg 
Campo: 9 w 10 H/Kg 
Kx
K 

Iii! g 
w 300 H/m 
Dwterminar: 
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a) é ?orÇa peão do dnrpo. 
Tëcle a veâpostaz *~~~«~mM~M 

‹ê1.n.á.l.i.<z:›.âz de. 

Tipmz ânáliêe de Resposta ñvaliacäo/Repetição 
Não utilixa axpliflacõas ao analifiar da reâpufituâ. fipanafi 

paada para Q axercícin seguinte se a reapofita afitiver certa ou 
vo1ta~se Para 0 mesmo exercicio, me wâtivar errada. 

Não ajuda quando se evra, apanaa diz, depoia de algumas 
tentativas: Esta é a sua última chanca! E emite de 0 vefiultudm do 

mxercicio. 
E'.e.›:'..t;.i.nšà.ns;.m u:=.â.u..z. 

Eate tipo de fio$tware, com este tipo de análífia de 

respoata, não sa pvasta nem para vavi$icar 0 conhacimento du 

aluno, já que não poasui ragístvo de desempenho , a partir de um 
contador dos erroa e acertos. 

É muito óbvio que eâaa aoftware não ae coaduna em nenhum 
aapecto com a abovdagem conatvutivíäta de mprendiuagam, poim ele 
visa apenas 0 defiempenho do aluna, em termos dd mdcanixacão de 

algmritmos. 
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7.2.8.Grupo II ~ Tutorial 

Os fiortwareõ utilizados para rinâ didáticos incluidoo 
na categoria Tutorial posâuom as seguintos caracterifiticasz 

Pretendom pasoar uma inotrucäo, a$semoIhando~se na 
maioria doa caooa a uma mula expositiva, onde 0 pror. tranamite 
algumas informações Q solicita aoo alunos uma 'conrirmauão' no 
que se rarere às idéiao propostas por ola, geralmente através de 

nerguntao. 
As perguntaâ são reitao mais no fiontido de tornar a 

axposicäo mais participativa, do que para voriricar o 

conhecimento do aluno. 
Us softwares incluídoo noota categoria, parecem 

priorizar a tranomiasäo de um conteudo om dotrímento à 
verificacão da aprondixagem, como é 0 cafio dao sortwarew 
incluidos na catogoria Exarcitaçäo e Prática. 

Us Tutoriaio podem âer claoaificados em dois 
tipos: Tutorial inteligente a Tutorial não inteligente. 

0 que direrencia um Tutorial inteligente de um Tutorial 
não inteligente é a poafiihilidade de atendimento aos uäuárioa 
quanto ão diferenteo necessidades do commreonfião e aprofundamento 
do conteúdo tranomitido pelo software. 
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A elabovamäm de um Tutorial Inteligente implica na 
previsão de um maior número possível de dúvidas e naceafiidades 
dos usuáriofi que devam mar satis?eita5 através de instrucõefi 
espwcíficas. 

Essas inätrucões fião colocadas em ramiFicacöes de um 
tema cantral e Qäo acesãadas con#urme as naueaaidades de cada 
usuário. 

Um Tutorial não inteligente é programado de forma 
linear, dispondo de um número limitado da upçõea. 
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1) COMO FORHâÚâS TODAS AS CUISQS * CIÊNCIASwNO 

Enuflumãui SUFTEU 
Haia da ânálimfii abril da 1991 
¡mm&iF UE/CIEH ~ SP 
Esuimâmfimimi APPLE 
IiRmi.TU torial não inteligente. 
Qbiaiiumm 
Não eâtá 
Qlifinxal 

daclarado. 
Ri 

af.: 1 
__ Nao esta deulârada. 

Ixâxmmanxm um ânniâuuui 

animados 
É *eita atravéu de inatrucöes e desenhoâ simplea e 

Inicialmente temwse 0 defienho da uma paiâagam, da uma 
criança numa cmxinha, de uma mama com irutus. 

äultando 

~ üivid 
Hidrogên 

Depoiä, 0 desenho animado de um contador de gotas, 
uma gota. 
Em seguida, instruaõeaz 
indo a água você pmde tirar doia gauaaz üxigêniu Q 

io. 
\ r r __ ~ tomo você pude obâervar (atraves de um desenhu),quaimando à 

Câfflä Vflfië täm CâYVäO.. 
M Queima ndo 0 $ó$#oro você obtém carvão. 
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W Hividindo o ferro você conoegue apenas ooquenoo podacos da 

ierro. 
W Os cientistaâ doscobriram que do várioo materiais não oe pode 
tirar maio nada, como: carvão, ierro, prata, oxigênio, 

(fã šiêš fz ~.. hidrogênio, ouro. od materiais simples. 
~ Por que axiâtom tantos coioaa diiarantesf 

Todoo os materiais do universo oäo formados pelo ajuntamento de 
materiais simples... 
W Uoando uma lente eopecial podemos obaorvar que; O gáo oxigênio 
é iormado por 8 átomos iguaio (material oimploo). 
W Uoja outros materiais simpleäz 
prego átomom de morro ( deoonho simulando oa átomos com 
váriaõ bolinhafi unidas) 
ouro átomoo de ouro ( desenho igual ao anterior ) 

carvão átomos de carbono ( desanho igual ao anterior J 

W Cada menor pedaço dofi materiaia chamou~§e áfiomo. 
M Alguns átomoâ e oeus tamanhos proporcionaio: 
hidrogênio (dosenho de um circulo) 
carbono (deoanho de um círculo maior que o de hidrogênio) 
~ Conclusão: 

Us átomos são os menores pedaços doa matoriaio oimpleo. 
Exiote um númoro pequeno de átomos. 
Ú ajuntamento do várioo tiooo do átomos dá os demais materiaio 

que iormam o mundo. 
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Eis:x:.1;.;i..o.ê.mc.i.fa. oa. u..e~;â.‹;›. 

No ooitware não consta a c1iente1a~a1vo, nom o objetivo 
do oortware, mas do acordo com o Curriculo Básico vara a Escola 
Pública do Paraná (1990), este asounio consta da programacäo do 

Ciências para a Sa. oérie do io. grau (criancas om torno de ii 

onoo>Ç 
Nossa faixa de idade, o pensamento dao criancas ainda 

tende a estar dominado palmo percapcões e não incorporam com 
racilioado nocões roierenteo a clemontoo microscópicas como é o 

caso de átomos e moléculaâ. 
Para que as criancas consigam avançar do penoamonto 

Percoptivo ao conceitual, oe *az oacaooário co1ocá~1oo diante 
dessas nocõea para que se oportunize o conflito cognitivo e 

gradativamente, o câmbio conceitual. 
No caso do presente software, a sua organiaacão didática 

contompla como ponto de partida, materiais conhocidos polao 
criancao e chega até a parte microacopica, oo átomos. 

Quanto ä inotrucäo raiarente à água, entondomos que a 

mesma pudesoo ter sido Feita do uma forma mais completa, 
mootrando~oe como cientificamente os conoeouiu a docompooicäo da 

água pola elotrólioe e como se chegou à conclusão de que os 
gaoes preoentaa eram o hidrogênio 2 o oxigênio. 
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Uepuis disso é que äe fiartiria para a noção de átomus. 
üonaiderando que 0 software é um tutorial, seu valor 

estaria na simulação bem Feita deaaaa nações, mara que a crianca 
pudwsâe avançar em termas conceituais, 0 qua não aconteceu. 
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8) US PRIMEIROS âNUS APÓS 0 UESCOBRINENTO DO BRQSIL ~ HISTÓRIA 
!i1I.1t.‹:.›..¢i.1.u:.ê';'\'.c›..z. 

SU!-'-` TEI lí! 

Imzha. ds: ;.‹1.r.uá..;L.i.:â.ê:..z. "éxbw~z¡.1 zzlzzz ;L¢,›<)~¡_ 

L¬.o.c.ân.1..z. F'ULã'/UIEU - $F-'
, 

E;.smi.@.a.\ma.r1.t1â:1..z. M='t=='LE=; 

I1Qm¿ Tutorial não intwligente 
u.u.z¡.zzz.xz.1.w..z.

` 

Näu edtá declarado. 
C.J..i.fe.›:\.t;.:=:.l."‹1..~.. 

Não está declarada. 
.'IIx:.›;â«5°¿:»n.1rla.‹1.?;.;:1 do. s;;.Q.ni;mi.d.u..z. 

É feito Palo 8aci*Pere1epe através da inatrucõwä, 
deaanhms simplaâ Q animados e perguntas em *arma de múltipla 
wsculha. 

Inicialmente, temofiz 
W Uamuâ var onde nas ancontramms na tempo; 
í50O ~ Deõcobrimento do Bradil 
1501 ~ Primeira Expadiuäo da Reconhacimmnto 

Em âeguidaz Vamos recordar... 
~ Navegando, os portuguedes chegaram no Hrmail pala pvímaira vez 
mm 1500. 

fio lado desta in$0rmacã0 tem~se o desenho animado de uma 
navegação saindo da fiuvopa e chegando no ävaail. 
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Hepois diäso, as perguntas 
1) Elea navegavam em busca de riquczúa no uaúentc quc poaeula 
prudutos raras mu inexiatentas na Eurupú Que name Paiva p\ndutoà 
recebiam? (ão lado da pergunta, 0 deseuhuâ de noz muwcad , 

pimenta a mada) 
( ) cereais 
( ) eäpaciariaa 
( ) manu$atura$ 

fimákima na Raâmnfiiàà 
Tipuz ñnáliae de Reaposta Avaliação/Repetàúäm

( 

veäwonder novamente. 

ä) às espwciarias, por cauâa da aua uàrxdâdc entre os curoncufi, 
podiam atingir aitoa praças ? (mo lado da pexgunia, 0 da‹9nhu 1 

uma balanca tendo de um lado efipeciaxlafi, de outro muudúw ) 

S ou N 

fináliâm da Hâamnâia¿ 

de arrar, diz Errado e volšâ no a×@rLíLLu âczmà p la 3 

Tipo: Análíae de Raâposta äimulaçäo 
A simulação é Feita no $ent1do da as cujocàx u alunos 

diante de uma situação maiâ rmal, onda eles devexào xelà‹1unà¡ 
raridade das empeciariaa com a exas "n ú L comp\úd~¡~ 
deaajosms em ubtë~1as 
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U; Fê 

os 

äe 

133 

responder N... 
~ Quando há no mercado maia compradores do que o produto à venda, 

que orarecom um preco maior, conooguom o produto? 
8 ou N 

responder N... 
Existe muito ar no mundo, ele é tão abundante que você não 
ga para dar um suspiro. âgora 0 ouro é muito raro, difícil da 

encontrar, por iêoo tornou~se tão vulioào. 

3) A forca do comércio de aopaaiarioa impalia os portuguooeo 
l-`¡'€ 

8X 

if; ÍÚ 

lua ocoanoo. Podemos dizer então que o Braoil, Filho da 

pansäo comercial, deveria fornamwr riqueuas aos portugueooä? 
o ou N 

respondor N : 

Ti 
Us 

po: Análise de Reopoota Simulação. 
portuouodeo gaotaríam tempo e dinhoiro em expedicöoo que não 

orarecaosam lucros? 
Se responder 8 ... 

He depois deooe contra~e×emp1o houver a persistência do 

erro, há o retorno às inotrucõao iniciaio. 
Volta ao início da inatrucäoz Eles navogavam... 
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!:=f.f:.›:'..t.i.në.m;;.m .d.‹~2. uêw..-.. 

ñpesar de não afitarem explicitadofi ou ubjptivdp e a 

cliantmia alva do fiuftware, acredítamuâ qua 0 mdmmu tmnha fiidm 
dlaborudo para a ôa. aérid do id. grau (criançau em torno de 18 
anuã). 

no analisar edte âdftware nom vêm a idwia dd que hu uma 
pratmnfiäu da dar dialógica, de anuuminhar para 0 cnnäiiíu 
uognitivo, pdid à cada anunciada, âeguwwue uma pergunta; 
pretendäo fruutrada pmiâ nem fiampre me encaminha a diwuusääo em 
Tunuão do não emitido palm aluno; 0 que se tam é a valia ä 

pergunta até que da redponda fiunrurmm 0 damujo du aiaburadur da 
instrução. 

Quando há twntativaa de de tratar também da rwdpuatafi 
'arradma' do aluno, alas da encaminham de tal Fmrma qua não 
melhoram 0 entendimënto do aluno quanto àquela noção. 

Dutra imprwsmäo que nas paäfia é a da qua 0 tratdmantm da 
conteudo parece pretenderwfie crítico, como nesta pmrguntuz “Um 
pmrtuguesps gastarinm tampa e dinheiro um axpediçöus qua nän 
mferecesfiem lucroà?“ 

_,_._ L'
é Ch qua am emitirwde a reupouta äim, vu1tu~ae ao inicio 

dd prúgrama, para qua da raäponda um confurmidadm cum U 
penuamentd du autor. 
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O $u$tware não é nriëntado para U câmbiu conceitual, 
poiâ não trata a queatäo 'mercadoria' relacionada à divisão 
social da trabalho. Não mmstra também que a diâtribuicão Q a 

circulacão de mercadorias sempre se dwu de *arma deaigual no 

aapaco brasileiro. Não coluna clarmmenta, am mrigans históricas 
do fiubdeâenvolvimanto nm Brafiil, sua relacão com a colonizacãw , 

exploração e intaraafiam da claafia duminante. 
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3) AS TENTATIUQS DE COLUNIZACÃU ~ â ÊTIUIUQÚE CANQUIEIRA ~ 

HISTÓRIA ~ 1986 
Hnnmufiän4.fflM*TEU

_ 

Hana na anÁliâm¢.abri1 dê i@91 
kQfläl@ FDE/CIEE ~ 3P 
EauÀRammmÃm¿ áPPLE 
1ifiQ¿ Tuturial não inteliganta 
üh1fiÃiMQ¿ 

112 if! FE' ;}š` Não daclavado. 
BlimntmLa¢ 
Não está daclaráda. 
lkaiamantn QQ Qmn§âúfin¿ 
al Enumâ um ÃnàuâmLâfiän¢ 

É Fwita da Forma aemelhante a do õovtware 
analisado: ascala de tempo, situando nua am 1838 
colonização braäileíra, inätrucõeä mediadas atravé$ 
e desenhus äimplas a animados. 
lnÃmxAtÀxiflaflfi¿ 

No início do programa, tem ae 0 racadoz 

antariormente 
~ início da 

de perguntaa 

Palavra com * (palavra nnva no aâtudu ~ para maber Q significado, 
use a tecla '.'). 

Ex.: Colonosfi ~ Colunas aram oa portuguefies que viviam no Brasil 
durante o periodo colonial.
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A axpnëiçäo do cnntaudo dente nuftware se dá através da 

infurmuçöes, deaenhnd e perguntas com 0 intuito da âolicitar a 

atancäo dns alunas. 
Não há poäâibilidade de se Pular ou voltar telaä de 

acordo cum 0 intereäfie do uäuário. _ 

A utilixacãn de um banco de dadou, nrerecidd pelo 
programa, nom palavras a aerdm pesquisadas cano mejam neuesaáriam 
mo usuário, se cnnatitui num recurâo intereasante. 

‹ê\;tr¢íl.i.‹àâ.a de. 

Tipo; ânálise de Resposta Simulação. 
Quando se formulnm perguntas a Q usuário não rasponda 

non mnldea previstos pela organização implícita no änrtware, 
ratomam Q conteudo da pergunta com outras formulacöus do tipu 
contra~e×emp1o, visando 0 penfiamento analógico, mas da rorma como 
foram elaboradas, não melhoram 0 entundimento das meâmaâ. 

A utilixmcão de perguntafi é uma técnica apropriada para 
a eâtimulaçäo do cnnrlitu cognitivo, mas a maioria das perguntafi 
formuladas no aoftware não encaminham a ele e deixam margens à 

duplas intarpretacõas, como: “É passível prnduuir nana na 

Europa?" 
m pmrgunta deveria deixar claro qua äe truta de produção 

em larga escala Q que nasua cado, U melhor lugar para se 

produzir, seria nas paídeâ tropicais. 
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£i*.'.fe.›t..t.;L.›:\.ê.ns;;.i.a de. 

âpeaar de não eotavam declarados oo objetivoâ a a 

clientela alvo, acraditamos que 0 maomo tenha aido alahorado nara 
alunos de 6a. série do io. grau (criancaê em torno de ando). 5.; PJ 

Us alunos neoon faixa de idade, tendem a dar maid 
mtencäo aos fatos iooladoo do que ão interações. A orientação 
voltada para o câmbio confiaitual deveria levar isso am conta e 

trabalhar a história do tal dorma que levafioe ao crianças 
perceberem que as origëns do âubdeoenvoivimento do Bvaoil então 
relacionadao à colonizacão, exploração e intereooea da clasâe 
dominante. 
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4) U SISTEMA PRUDUTIUÚ » A EXPLORAÇÃO Uh CQNA ~ HI8TóRIñ 
Exnüumãn¿ SUFTEH 
kaka da ânáliâau abril de 1991 
hncmln FUE/CIEU * 5P 
EHuinÀmantn¿ APPLE 
I1Qm¿ Tutorial não~inte1i9ente 
Qhiatimnu 
Não eâtá deularado. 
Qlianiâlau 
Não está declarada. 
Irâtâmanfim da mmnäfiumnn 
ml Karma na Ãnanâmiââänu 

É $eita de *arma semelhante a doa duía äoftwarea 
anteriormentè analifiadoa: linha do tampo enfatizando 0 ano da 

i93ä, deâenhoa simpleâ e animados e perguntas com 0 intuito de 
simular um diálogo. 

Râniinënniâ da ufim¿ 
ns in$urmacões e perguntaa preäentaa no programa muitas 

vezes aäo elabmradas da *arma dúbia ou medíocre, como @$ta$: 
"U0 Bvasil, figdm açúcar ia para Europa!“ 
U prøblemático é que 0 aluna pune nem ter 0 pro$eâmuv a 

meu alcance para perguntar se não $icava nem um pouco para 
conaumø. 
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Veja eata perguntai 
“U que é, 0 qua é.. 

~ Unca... 
~ Raro na Europa... 
M Abundante no Brasil... 
ä) Pauflfirafiil 
B) Mel 
C) ficúcár 

Se teclar~ae a alternativa 'b', p.e×., emite se errado e 

paafiawäe para a äaguinta. 
O conteúdo do programa não trata a Hifitória a pavtiv de 

uma vi$äo da conjunto, mas aim $ragmentada. Podemos mbâarvav issu 
pela própria organização daa inätrucõws, comu 0 recado Fina1:“Na 
próxima aula, sobve a mäo~deWubva.“ 

A visão que ae pasaa é a dê que todos aquelaä 
`as acuntecimentoâ %uâaam poaäíveis sam a participação das pamauas, 

conmideradas mä0~deMobra. 
Q wartir do exposto acima, temma a dixer que 0 presente 

$o$tware não é coerente com a ahurdagam conatrutiviääa da 

mpvmndizagem. 
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5) UNA INTRODUÇÃO A0 NICROCUNPUTAUUR V. 1.8 
|i=t.1t.c›..c¡.L:.‹:.š£í::›..;. SEM-NC -~ '¡'r-ac|u‹.:äc› 

da :›'â.\'.\:š«.`!..:i..fi'z.=eâ:..;. cIf.›wn|t›rf› de 1.*w`“?0 

Lggml¿ SENAC/äfiúüü M 8P 
f¿.9.\¿;L.x=ê.=,àf‹|.e.1'1í;m..z. (~\F'F'LE 

I1HQ¿ Tutwrial nã0~inte1igente 
í.l.t›.:i.§:.t.;L.s¢..o..â. 

Não esüá declarado. 
1}.l.i.e.n.t.a.;L:a..~.. 

Não está declarada. 
.'II.\':.›az.t;:â.ruf:.t:..i;.‹;1 â;.c›.r1i;.‹2.\ix1§›..;. 

ê:1.)..E'.;;z.r..mââ .t;.1':.àm.'â.111Ã..<:›.:âš£ix›..;. 

É reita através da informacõea sobre o mudo de ae operar 
um microcumputadorz 

Cuidadoa com 0 micro: não Fumar...
H 

Ufio de teclas; eae e outrafi, uomo Q, B... vai aparacwndo 
no vídeo, a letra wscrita. 

Movimentação: um caminhãuxinho se mwvimanta aoä imwulaos 
dafi letras tacladaä; uma pasfioa caminha para tráa uu para Frmnte 
conForme as âetaa direcionadaa para direita ou eaquerda; pilota» 
ae %onda espacial através das aatms a das lfltrms A e Z (fiantido 
vertical e horizontal, respectivamwnte). 

Brariaz pede Q name da ufiuário e a conrirmaçäo do mafimo. 
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üomwonantas do microcumputadurz munitur, CPU, dimkdriva 
Q tecladú. 

Hiaquatez pede para virá~1o e usar a outra Face. 
Menus: 

i)Fmrmmr defiwnhoa a partir dafi parte$: 
W CQBEÇA TRÚNCU PERNMS (Fim) 
MACÊCÚ MOÇA ELEFANTE PALHÊCU CÚHBOY 
Podamos ascmlher, p.e×., cabeca da macaco, tronco de cowboy a 

pernaa de elerante, tandu um defienho engracado. 

ä)PUETfi8 PUHMAÉ 
Cora Coralina 
Drummond 
Fernando Pessoa 
Ferreira Gullar 
Máriu Lairia 
Rimas anônimas 
Fim 

(ão optarmos por um Vdaâswa poetas, 
termmos um poema de fiua autoria.) 

Go mâcolher Fim (Y para âair, N para ficar) 
Habilidadas do micrm (em Forma de menu): 
NÚHERD8 TEXTÚ GRÁFICOS SOM FIM 

~ Upaäo Húmaros: Ex. de cálculo: 
~Data de nascimento: U usuário coloca a data e 0 programa 

inrürma o dia da semana em que a pasfiua nm$cau. 
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Wüata de haja: U usuário maluca a data a 0 prngrama inrorma 0 

dia da âamana. 
~Idadez 0 ufiuário coloca a idade em anna Q 0 programa informa 

os dias rarerentes ao somatório dos anus. 
~ Upcäo Taxtoz Moatra tipoê de letras, maiúaculaõ Q minúmculaä. 
~ Upçãn Gráricusziem rorma de menu): 
Defienhws animados Fotos Gráficøfi Fim 

*üasenhos animadas: Podamus modiricar a velucidade de um náâmaro 
que eâtá voando, presfiionando os números 1, É, 3. 

“Fatos digitalizadasz âparâce a fato de Ninstnn Churchill (1874~ 
1965). Se teclarmofi a barra de esnacn, ele piaca. 
~Grá#ica§: Perguntas: 
Guantaa horas você gasta por dia: 
Wüormindo? ~Locom0vendn? ~Trabalhand0T 

A partir dos númeroa colocadoâ, anreâentamfie 0 gráfico 
correspondente (grárifio am rorma de circula). 

E-§.e-.*.1t..i;.i.nšà.n.‹:.;i..a. nha: .1.s.:õ.;;›.;.. 

Esta sortware é muito importante para 0 trabalho de 

iniciação de peâauas no microcomputador, poiâ ele mantra diversaä 
wosaibilidades exiatenteâ na equipamento. Podfi ser usado pur 

peäâoaa que já aaibam ler. 
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U fiuftware é elaborado de $ovma muitu interativa, 
utilizando recur$o5 lúdicofi, que tornam a expoõicäo muito 
agradável. 

Ele desmi$ti¢ica algumaâ idéiaâ que aâ pesfioafi têm em 
turno do fiumputador e por iâsn, entendamos que ale é vultaflo para 
Q câmbio conceitual. 
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7.8.3.Grupo III ~ Simulação 

Os softuarea educativoa incluídom nefita categoria 
retratam experiências onde os modelma me comportam de manëira 
análoga à realidade, com a finalidade da demonstrar: 
~ muvimentaçäo da objetos a partículas; 
W múdiricacões nos erwitoa em Funcäü de mudanca$ nan causam; 
~ fiunseqüênfiias de tumadaä de deciaöaa ânbra 

u 

úetarminmdum 
mssuntofi, bem como propiciar a análiäe de suaä cau$aa. 

às simulaçöas mão chamadââ da estátiuús quando a 

participação do usuário aa limita à observacão da experiência 
simulada, cama um expectador. 

As simulações dinãmicaa ou intarativaê prevêem a 

pwssibilidade de interrerëncias do usuário no sentido de se 
alterar ratorafi, veriFicando~§e os eraitus. Neste sentida, aa 
simulauöas dinâmicas anvmlvnm refiuluuöws de problemas pur parte 
do uëuário que precisa elaburar hinóteaefi e teâtáwlas. 
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1) FÍSICA ATRAVÉS DE SIMULACHES 
ELQflgQäg¿ R. H. Good W üa1i#ornia ätate * Univeräitv Haywavd * 

198¿ ~ Tradução: FDE/CIEH « SP 

IÁ.a..*;.m ;=1.a'›.záJ`.;i..~;›.›2:.;.. 2=‹k›1":i.1 di-fr i.9“›>i 

l.¬.‹;›.‹';.f“a..`1...;. WE/(;1tti=;!;| -~ SF' 

IÁnQ¿ Bimulacão eâtática 
0.!:1,i.fe.ft.i.*.m fe. C..L.:L.e.f.1.t:.‹=:.;L:»>...-.. 

“ Eate software é para uao em sala de aula comu demonatracäo para 
0 E0. grau, devando ser utilizado juntamanta com textos 
mprupriados." . 

Oba. contida no programa: Foi eäcrito em Bfiäíü, com subrotinaa em 
linguagem da máquina. 
l:1fi.nu.;.. 

:L. Gáã 
H. Demônio de Maxwell 
3. Eëeitu Uuwpler 
4. Onda longitudinal 
ñ. Soma de duas ondafi 

.`I.'.\'..z\.t.a.m::.n..t.Q ;;;.c›.|:\.f;.‹â*.Lí.cl.c›..;. 

az). lšÉ.o.›:'.›u.a t.1?..=.1.|:\fà1I1.i.sêâââším. 

1) Gás: 
~ Uefinicãu sobre gáä em equilibrio ~ meäma energia cinética. 
W Modelo em que me atribui uma velucidada inicial: 
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i) Átomos poquanos maia rápidoâ. 
H) Átomos grandes mais rápidoo. 
3) ñmbos lentos. 
W Ereitoz átomos oo locomovondo, se chocando, e ao lado, o 

grárico das particulas pequenas e grandea. 
Ê) Úemõnio de Maxwell 
M Uorioicãoz Ho. lei da Termodinâmica ~ tendência para a dooordom 
e para o equilíbrio térmico. 
M Modelo: Fazer o papel do É 523 3 H. O do Maxwell M Abrir e Fechar uma 
porta para aelecionar átomos de um corto tivo ou da energia 
cinética maior do um 
pela introdução de 
correspondente gaoto 
axiata. Mao aqui você 

gás, violando a 

OYÚQM 8 YQÚUÇ 
fia. Lei da Termodinâmica, 
ão da antropia, som um 

do energia. Infelízmonto tal gênio não 
pode Faaar o papel dolo. 

M Eteitoz particulao so mexendo ~ abrewoo a porta e a 

temperatura doa dois lados vão oe mooiricando e varirica se n 

reducão de entropia. 
3) Etoito Doppler 
äom e ótica » vorificamâo as variações nao ondao. 
Uetinicäo 
Uerificawoe a oacilacäo da onda ~ podemoo modiricar a freqüência 
(oscilando para mais ou para menoâ, da 0 a 4) 
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Mäoma de duaâ ondas 
~-Uerinicãq 
~ Animação; 
Huas ondas âenodais am movimenta são aomadafi. 
Ohafirvawäa as 'batimantus', grupus de ondas e afmitüs da anda 
estacionária. 
ãelwcionawse de O a 9, a rreqüëncia dom batimentoâ da onda 1 e 

veriFica~fie os afeitus, na suma. 

Hfinmniâmmfi me nmumflamãum 
~ Para maioras inrormacõas, pre$¶iona a tecla '?' 

W Para voltar ou äair, prefisione a tecla 'wwe' 
~ Para sêguir, praaaiuna 'return' ' 

E-. Yi?- Hâniinënnia. mfimm 
U pwnsamento de muitos alunofi de Ru. grau ainda tendem a 

estar dmminadus pelas percepcöes, pelo que pude var apraendido 
diretamente. 

Essas alunas, muitas ve2e$, têm diriculdades de 

assimilar noções que envulvam elamentus microacópicos 2 por immo, 
masa õoftware é um recurso significativo em termufi de câmbiu 
cwnceitual. V 

â organizauäu do programa reF1@te äimplicidade, aem 
axageroa de definicöas Q ínmtruçõms. Nu qua Qe ra?ere às 
fiimu1acöe$, O software conaegue trabalhar hmm os ereitofi 
propofitns. 
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8) ARTILHâRIA 
ELQoogãg¿ FDE/CIEüW$P Coordenação do Prof. Eduardo Diniz. 

alfa :›'à.f.1á.`.L.i.'f.a.e:..;. :zzbr 11 ‹;iâê*:W9:L 

LQ§äl¿ FDE/C1EH~SP 
Iíä.9.s.a;L.rê.¡z\m,‹à*.n.i:Q..;. M-'F'L.E 

liQo¿ Qimulacäo üinâmica 
Hh§m¿_ Eote programa foi deoenvolvido num curso promovido Pala 
FHE/CIEU~$P, oob a coordenação do Pro$. Eüuardo üinia, sobre o 

uso do planilhaa elotvõnicas no Enoino de Fíoica. A partir da 
planilha 'Totalwovks', oo curaistas deveriam uonmtruir um 
ooftware pava 0 Ensino de Fíoica. 
Ix:.aâ.t.a.f‹1a.r1.t.m âio. f.;.‹;›.|tx.ft;.ez.ml¡..‹1.c›..;. 

=;:s.>..Elâ.':.\t.mâ.'â .t.r:.e:\1:›.e›.m;L.eâ.*,âêí.‹:.;. 

ñsountoz Lancamento oblíquo M Binomátifia/Ro. Qrau 
Temflse em uma tela, um quadro com oo oeguinteo ítenoz 

W Numa das Pessoas que irão trabalhar com oâoe contoúdo (1 ou R) 
~ Aceleração da gravidade 9,8 m/o oo quadrado 
M Diotäncia até Q alvo 1.000 m (tolerância do 3 m) 

f Ângulo T? 
~ Velocidade ifiifiiul 
W Tampo de vôo 
~ Distância atingida 
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« Distância do alvo 

Ao aluno é dada a pofisihilidade de inter$erir nas 

variáveis; ângulo e velocidade inicial.
. 

Uepois que oís) a1uno($) co1oca(m) oo dadoa nessas 

variáveio, 0 programa calcula automatícamante o tempo de vôo, a. 

distância atingida, e m diforanca entre esta e o alvo, a partir 

do acessamento à tecla F9. 

Em outra tola, tem~se 0 gráfico repreâentando a 

trajatóvia porcorvida pelo objeto lançado (deâenho animado), a 

partir do aceâsamento ä tecla FiO. 

H seguir, um exemplo do quadro, com oa dadoâ colocadoa 

pov uma pessoa e os respectivofi cálculos; 

ângulo Y5 gvauâ 

Melofiiflafle inicial 140 m/s 

Iamgg ga yfig R?,6O fiagundos 

Hiaxáunia atingida 1.000 m 

Hiâiància ao alxo 0 m 

â C E R T 0 U ! 9 

Eautinënuxâ me uso: 
Eote §oFtwaro didático que tem como auporte um 

aplicativo in$ovmacional, a planilha eletrônica Tmtalworkfi, se 

conotitui num bom exemplo de utilização daota aplicativo para 

fins pedagógicos. 
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Entmndemoa que ele aaja orientado para 0 cämbin 

conceitual, pois atravéa dele, n aluno é levado a formular, 

confirmar ou retificar hipóteses sobre as variáveis que intervém 

no lancamento üblíquo de um objeto. 

Ao tentar atingir 0 alvo, perceberá que é mais eficaz 

alterar uma variávwl da cada vez, para inferir sobra as caumam do 

etaito obtido. 
Uma relação importante de ser compreendida a partir daâ 

interterëncias doa alunoa noâ dados, é a de que ângulds 

complementares dão 0 medmo resultado dm tarmos de diâtância 

atingida. Ex.: 

ângulo ~ Distância 
O O 

10 3ä6,87 
QO 669,37 
30' 908,11 

40 1. oE G3 à 

50 í.0Ê5,84 
60 908,11 

70 669,57 
80 35ó,ä7 
90 0 

Se o software levar 0 aluno perceber efisaa relmcõefi, 

diramos qua ela é orientado para os contlitmâ aognitivoâ e para 0 

câmbio conceitual. 
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3) naclsrous/nEcIsIoNS M imimfiomãn 
( äoftware editado em inglëfi com manuaiâ traduzidos pelo CIEH/SP 

ErQfluçãQ¿ Tom Snyder Productions M 1986 M Hum
u 

Haia do análiâa: abril de 1991 

Lmflali $EHAC/SAÚDEWSP 

fiâuiáâmânâni ârris 

Ii9Q¿ Simulação estática 

flbimtixoi 
Eimular uma equipe presidencial tomando decisõeê quanto a um 

grupo de rerugiados. 

Qhâm¿ Iniciamos a análise deste software a Partir de uma 

aprasentação do meamo por parte da equipa do SENAC/8nÚUE ~ SP, 
.z num grupo de aproximadamente iã passoas que tomavam as daciäbes 

fioletivamente a ao submetia à votacäo. üapois da votação, o 

proieâsor teclava a opção do grupo.
i 

Para tal apresentação, utili2ou~ae um retropojetor com 

ÚATA SHUN, conectado no microcomputador, além do soitware. 

Inâkamaoto me cmnxâúfloi 
âlüoumâ oe inanfimifimãni 

E Feita atravéa dao informações contidaâ num manual do 

proiessor e das veiculadas no video do microcomputador. 

Hiê
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Primeiramente a equipe obtém intormacões sobre a 
_,

. 

situação de retugiados de um determinado paid, que estäo tentando 

obter autorização para a entrada›noe EUA. 

Hepoio são oferecidae quatro opcõee que deverão ser 

colocadas em ordem de prioridade e as tuturoe deciebee sobre a 

entrada dos imigrantee, deverão ser tomadas de torme coerente 

com eetae oncõee. São elas, já çolocadas pelo grupo, em ordem de 

prioridade: 
1) Melhorar a imagem nacional 

E) Melhorar a vida doe retugiadoe 

3) Vencer ae eleicõee primárias 

4) Diminuir custos 

Em seguida, aparecem oe conoelheiros dando seus recados: 

m io. Coneolheiro: 
"Näo podemoo dar as costae aos necessitados. Os EUA sempre foi o 

oímbolo de porta aberta às outrae nacõee. Cita oe dizeres da 

Eetátua da Liberdade." 

M ão. Conselheiro: Política protecionísta 
"O intereeee dos americanoe deve estar acima do dos estrangeiros. 

Já temos muitos eetrangeiroe aquil" 
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~ 30. Confialheiroz Confliliador M Toma lá dá~cá ~ 

“Bm imigrantoa são bons para os americanmw. Novas idéias são bem 

vindao. Has quantos imigrantes poderíamos aceitar com nossofi 

racursod? 
àlém dos conselheiros, o povo também dá duma fiugeâtõesz 

W Um que entraram não eram loucos nom criminosos. 
- Ú grande deaanvolvimento dos EUA se deve em grande parte, aoa 

aatrmngeiros. 
~ Us estrangeiros competiräo flonosco nas oportunidades de 

amprego. 

Novas opcõeäz 
m) Baixar entrar normalmente? Ganhando idontidade e protegidmfi 
palma mesmas leis que a dos amaricanos. 

b) Baixar entrar mas controladamente? Teria qua criar uma 

política para acolhëwlos. 

c) Mandar embora? 
Nosoo grupo eacolhou a alternativa E . 

Vêm os fionfialhoiroo: 

Hepois, novafi opcões; 
A) âceitar apanad os melhores? Mas e os paífiem que ticaram sem 

seus melhoras cérebroâ? 
B) üeportar 

aió _



C) Como separar as pesâoaa boaq das máâ? Vamos vàpe\a› paxâ vem 

C`.(3lÍl(.') P$š?€š5€:'š(I)53.ES Éššãi' Sëíããëlfl. 

U) 

ñ) Ficar somente os perseguidos poiltmcamente* 

H) Teâtar intelectualmente e $LLâ| :mm os methoxvs* 

ü) Rejeitar as duas hipóteseo anterloves e fucar com todos 

ñeletividade 
U grupo optou pela altemnatava U 

.J Novas opcoes: 

Consalhairoaz 

econômicos. 

E) 

3) 

a) 

b) 

c) 

a) 

b) 

A ciência é Feita de Fatos e não de opmnlõvs Uêâu oa tcsteà 

Teoteâ näo. 

Uwcõesz 

Criar critérios políticos ou @conöm1úoà? 

Testav Para Viuar aum os maihoxvfi Ex Ieste da Q I 

Ficar com todos. 

Unção do grupo, B 

Recado: às eleições p11már1aa estäo chcqando' 

Upcöes: 
Deixáflloâ se virarem agora. 
Uferecer maio ajuda. 
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Unção do grupo; G. 

No final, o resultado: Aconteceram ae eleições, a imagem 

nacional não ioi melhorada, nem a vida dos reiugiadoe e o 

preeidonte perdeu as eleições. 

Eeniinãnfiiâ de uâoi 
Esse soitware se constitui num recurso muito 

eigniiicativo para ser utilizado em aulas de Hiotória, 

Sociologia, Psicologia, Português e Inglês, dentre outras. 

D conteudo do eoitware estimula a diecueeão dos alunoe, 

a argumentacäo coerente com as opcöeo tomadas e a buena de 

eolucõee em conjunto. Isso preeeupõe o deeenvolvimento do 

penoamento divergente, do peneamento crítico e da criatividade. 
m metodologia implícita no eortware ajuda no 

levantamento de intormacões, no conhecimento de 
' 

diterentee 

opiniões sobre um determinado aesunto, deeenvolvendo a habilidade 

de tomada de decisões. 

Esee soitware poderia eer utilizado como um dos paeeoe 

preparatorioe para a elaboracäo de textos por parte doa alunos, 

nao aulae de Português e de Inglês. 

No que se refere à utilização deete recurso em aulas de 

História, äociologia e Psicologia, ele poeeibilita o levantamento 
de temae a serem aprofundadoe através de análiee de fontes 

bibliográficas, de entrevietae e vieitms na comunidade, por 

exemplo. 
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A partir dessas consideracõea, temoâ a dizer que esse 

ao$tware é coerente com a abordagem construtivi$ta de 

aprandizagam. 
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4) UECISIDNS/UECISIONS ~ Urbanização: o crescimento das cidades 

(âomtware editado em' inglëa cum manuais traduzidos para 0 

portuguëâ, pelo CIEUWÉP.) 

E:QducäQ¿ Tom ãnyder Productionâ ~ 1986 M EUQ 

Haia da mmálifiad abril de 1991 

Lmmalm FME/CIEH " 
'nu 

fisuÁ2umam£Q¿ APPLE 

I1gQ¿ Simulação efitáticâ 

Qbimxiumu 
Simular ad decidöea de um pre?eito que governa uma pequena cidade 

com o seguinte problema: cveacer, progredir ou continuar pacata e 

pequena. 

Inaiumfinxø da cnnkeudd; 
âzñmnmâ da tnanâmisâäom 

Ú programa inicia~âe com in#ormmcõea sobre a cidade que 

posaui uma paquena amprafia lmcal fiuja muncão é axtruiv e 

procefisar 0 malahar, um liquida fiemalhante ao querozmne. 
A empresa está em vias de creacimento, já qua alguns 

cientiatam inventaram um novo motor de automóval qua utiliza o 

combuâtível procassado de malahar. 

A cidade teria que apoiar ou wlanoa de expanaäo da 

companhia, inveätindo em melhoriaâ no detor de tvanâporte a 

ancrgia entre outros. 

zëfao
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Esse investimento implica em gastos e 0 prograafio da 

cidada certamentè tiraria a calma rainante nela, mma aa a 

pre$eitura não apoiar as iniciativaâ da empresa, ela pode ae 

mudar para outra cidade.` 

O que fazer então? A resposta a eâäa pergunta implica 

em tomada de deciaões que deverão ser $eita¶ da forma coerente 

cam as opcöes tnmadaa previamente. 

Eentinênmia de usa; 
Vide 'Decisions/Uecisions~ Imigração. 
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4) SIMCITY 

Ennduaänd Bvaeõoft 

Kaka de ânáliâe¿ abril de 1991 

LQça1¿ FDE/CIEflW8P 

Esuleamemxue PC/XT 

I1QQ¿ Simulação dinâmica 

ub1e£ixQ¿ 
äimular 0 trabalho de um planejadnr urbaníetico (arquiteto, 

engenheiro, ecnlogista, maieagietâ, geógra¢o...) na aetvutuvacãu 
de uma cidade. 

Inaxamenhn de mnnxeuflmd 
al Ennma de finanâmiâfiäad 

O ueuário tem em uma tela, um mapa de uma cidade onde 

deverá preenchêmlo, reepeitandoeee ae zonas industriais, 

reeidenciaie, reservas ecológicas, rede de Fiacão elétrica, rede 

de traneporte, dentre outras. 

âtvavés de um menu, cam múltiplae opções, 0 usuário 
transporta para 0 ldcnl escolhido, ae casas do bairro 

veeidencial, ae indúetrias da zona industrial e assim até que se 

cumplete o plana da cidade. 

Se 0 planejamento falhar, acontecem divereae situacõee 
comuns a uma urbanização prnblemätica, como P. ex., enchentee, 
b1ack~out, poluição, ineuViciëncia na rede de tvaneportee, nas 

vagas escolaree e na dfevta de empregos. 
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Eantinânuia da uam; 
E um mo$tware de aplicação pedagógica muito 

si9ni$icativa Para as ármas da ciênfiiaa, matemática, gaograVia, 

arquitetura e sociologia, dentra outras. 

E bem elaborado em termoâ técnico/informacionais, 

Posâuindo um visual muitu bonito. 

Pofisibilita inúmeraa atividadefi didáticad decorrentes de 

seu mao, como p. ex.: 
~ comparacào entre uma cidade hipotética, bem planejada e uma 

raal, cum deus divarâoa problemafi; 
~ propostas Para aolucão de problemas exifitentes no baivro onde a 

escola está indevida; 
~ tratamento de nocõmâ de geometria, cálculo de perímetro e da 

áreas. 
Conaiderando que ú soFtware encaminha 0 penâamêntu para 

.: situações polâmicaâ, aituacbes mm que ae coloca 0 cmnF1ito 

cognitivo, acreditamos que ele seja coerente com a abordagem 

construtiviâta de aprandixagem. 
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7.8.4. Grupo IV - Atividades Criadoras 

Foram incluídos nesta catagoria, na õoftwareâ didáticoa 
qua partem de um aupovte básifio cnmo um aplicativo ou um programa 

esp@cíFico, pøasibilitando am umuário, a criação de algumas 

atividades, como p.e×.z 
M Simular um aparalho para compor músicaa. 
~ Compor textmâ aum cavactevísticam mais especí$icas do que se 

teria com um pvmcassadmr de taxto camum. 
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1) TOQUE 

Ennflumän; CEBI 

Haia da amálifie¿ abril de 1991 

uQmal¿ FDE/Cíänwäv 

E9uiaamenxQ¿ Mäx 
Gba.: O software Faz 0 

eletrônico programável. Pode Qe crlar é lá r1tmua pvóprlo , 

mompor e mamorizar uma melodia Tem 8 Jnstrumwntow dlfexenteâ c 5 

oitavas. 

Acompanha um manual 

üanu¢ 
F3 

F4 

Fã Tempo 1 a 

F6 Ueloc. Infitr. O a 

F7 Afinação «? a 

F8 

aff; 

Oitava Fi 1 8 3 4 5 F8 ritmo 

lutanàtixiflmflem ~ 

Possui menu e um manual de orlentacão mul o bem 

elaborada. 

computado1 iuncmonax como um 01 ao 

de olnentaca 

Inätrumento vento, Flauta nndlna §1no, bango, plano 

Ritmo samba, valfia, York 

16 

Lã

8 

Modo normal, reproduaão, mciodna 
Arquivo Grava Pita Leztuxa fita 
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Eânxinânçiâ na nâom 
E um software muito bem elaborado que atende o objetivo 

proposto: 0 de fiimular um órgão eletrônico programável. 
àtua como um aplicativo onde ae tem o suporte báoico 

nosaibilitador de determinadas criacõos mufiicaio. 

fioftwares didáticofi que encaminham 
H 

atividades de 

criacõefi aão bem«vindo$ em pvonoataâ de aprendizagem de cunho 
construtivista. 
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8) SHERLUCK! U. 1.0 ~ INUE8TXGfiQfiü BUM TEXTUS 

EroflugãQ¿ André L.H.8antoa, Paulo H.H.Borba e David U. Carraherz 

Merfiäo âfiüufio sauna/sâuns ~ SP 

Haia ou análiâeo abril de 1991 

gQçâ1¿ $ENfiC/8fiÚUE M SP 

Esuiaamenioo APPLE 

Iuâiamfinào um çonteumom 
âlfiorma ma tnanâmiâfiãn; 
“Segundo os autores do programa, Sherlock é um inotrumento para o 

ansino de português. O aluno racehe um teoto vaxodo a, usando 

oeuo conhecimentos sobre textos e contextos, infere o que ootá 

raltando. Para o aluno, Sherlock é um jogo desafiador. Para o 

nroressor, é um conjunto do exercícios didáticoo para o 

desenvolvimento do raciocínio sobre a comunicacäo eocrita. U 

programa é um deadobramento qo conhecido jogo da Forca, que uâa 

paluvraa em lugar de letrao. A veraäo concorrente Foi apresentada 
com um repertório de textos variados e selacionados, que atravéa 

de um programa auxiliar ~ o watoon ~ permite ao usuário criar 

novos e×ercí¢ios."( INFU, jan/87; i8Wi9) 

O programa inicia~se com algumas inätrucõeo e propõe 0 

daoafioz Ajudar Sharlock a dasnobrir o texto oculto. 

U texto “Oo três porquinhos", com algumas lacunàs, é 

apresentado como exemplo: 
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Era uma vex três porquiw W W W. 

Hlee viviam na flow w W W *_ 

Gosta” M W mui” W de fiomer. 

Paesofiz 

W Comece escrevendo a palavra "LOBO" e termine com 'enter'.(n 

palavra paesará para 0 texto, nos dois lugares reonectivos.) 
W ngora tecle a letra 'o' e termine com 'enter'. (A letra naeeará 
para o texto, nas palavraâ que começam com 'o'). 

W Mesmo procedimento para com 'o§'. 

Agora vamos achar oe rinais dae palavras: 
~ Escreya 'Ms' para ver se há palavras que terminam com 'e'. 

~ mesmo procedimento para com *Woe'. 

-U programa reconhece oe prefixos e eufixoa e não os 

meioe. 

U programa auxiliar wateon inicia~ee com o menu: 
1. Ler um texto do disco (0 texto já vem todo eecrito, mem 

lacunas). 

2. Eecrever um novo texto. 

3. Gravar este texto. 

4. Outras operacõee (Preparar um dieco novo; Ueogravar eote 

texto; Imprimir eete texto; Imprimir os titulos.) 
5. Encerrar watson. 
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Eattinância da uam; 
U programa SHERLUCK! trabalha com um toma muito 

importante na tormacäo dos alunoaz a elaboração do textos. 

no completar um texto parcialmente vaaado, o aluno vai 

tormulando hipótesaa sobre quais palavras cabariam naouolaa 

lacunaa, sempre re1acionando~aa, através do raciocínio, ao 

contexto gramatical e aamântico do texto. 

Rx.: "U primeiro grande pasao do W , w w M (homem) rumo â ciência 

o à tecnologia toi a ooncepcão da M M M W M (idéia) de numero." 

Uma maneira comum do ao preencher aa lacunas .é 

primoiramonta através de procaaaos intuitivos. 

üepoia, atravéa de uma elaboração mais siatematizada, 

vem a faae das análises relacionadas à gramátloa e à somântica. 

no preencher a ia. lacuna, verificamos que a palavra a 

ser colocada é masculina, da 5 letras. Eliminaríamoa então, um 

númoro bem grande de outraa palavras que não poderiam ser 

colocadas naata lacuna. 
no preencher a Ea. lacuna, voriticaríamos que a palavra 

é feminina, de 5 letras. Podemos arriscar uma latra tinal 'a', 

poia é comum encontrarmos palavras romininaa terminadaa em 'a'. 

Poderíamoa penoar também em colocar a palavra 'noção' 

mas não soaria muito bem dixer 'concepção da nocäo', ambas 
zéO terminadas em '; buscaríamos então, um oinõnimo para ela.

X 
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Quantaa análifiea Feitaa a partir de uma fraâe! 

Gramática, efitilo... 

Emte tipo de exercício também poda ser Peito através de 

textofi imprefiâofi, não preciêando do equipamento computadmr. 

U que juatifica 0 uso do fiamputador é a rapidez no 

procesâamentø de in#ormacöes, no #eadback. 

A partir das considerações Feita$, entendemos que 0 

so$tware opurtuniza 0 con?1ito cognitivo e 0 câmbim conceitual. 
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7.8.5.GruP0 U ~ Consulta 

Os aortwareâ didáticofi incluídos neâta categoria, 

poasuam as características; 
M podem Fornecer informafiões a raspeito de um determinado aââunto 

em Farma de textos, gráficas, daaenhufi... 

Essas sortwares geralmente são Feitos a partir de 

aplicativos como Banco da Dados, Planilhaä e Proceafiadmr de 

1é×to$. 
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1) PAÍSES UGS AMERICQS ~ GEOGRâFIâ 

EzQfiuQäQ¿ FDE/CIEH~SP sob a coordenação do Prof. Eduardo Uinia. 

nato oa análiâs; abril de 19?i 

LQ§äl¿ FUE/CIEU SP 

Esuiaamfinino fiPPLE 
Uba. Este software foi deaenvolvido como exemplo, para um curso 

da Banco de Hadoâ (U Base II), oferecido para nvo$a§morws de 

Geografia. 

Inâtamamin na umniaúfiQ¿ 
alfionmâ ma xrmnfimiâmäau 

fiprosenta dadofi relevanteo oobve todoa os paíêea das 

Américas, tais como PIB, População e Indice de ana1?abetifimo, 

dentre outros.
' 

U uouário escolhe o item que lhe inteveasar e o programa 

Fornece oa dadofi. 

Eeniinânsia de uso; 
Este oo$tware ae confititui num vecurso intoreaâante para 

o enaino de Geografia, pois possibilita a consulta sobre dados 

dos países eâcolhidos, a opção de se tirar listagena e obter 

relacöeo entre os dados, como P.a×., 'PIB alto, ana1$abatimmo 
baixo. 

A unáliâo dos dadoâ, realizada de uma $orma critica, se 

constitui num dos objetivos a seram parfiaguidos pelos educadoras. 
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Um soFtware defise tipo, se organizado em conjunto pom 

alunos e proYes§oves, âeria mais coarante ainda com a abordagem 

fionfitruti viäta de aprendizagem. 

Melhor ainda seria se a utiliaacão do meâmo encaminhasäe 

à camplamantacöea decorrentea do caráter tranavovmmdmr da 

realidade 
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7.8.6.Grupo UI ~ Autor 

.r Ds soitwarea didáticos incluídos neäta categoria são 

desenvolvidoo a partir de um outro sottware que permite ao 

usuário ser um autor de determinado trabalho quo veicula uma 

informação não linear e sim multiestrututada, envolvendo textoo. 

imagens e animacöes. 

Essas soitwareâ permitem a produção do docummntacão 
técnica extonoa, com biiurcacõos de informacöem, preparacäo do 

aulas contendo informações, imagens e sono, dentre muitas outras 

aplicacões. 
Possuem menus, uâam linguagem oimples, podendo ser 

utilizados por pesaoas fiem conhecimento prévio da programação. 
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1) HIPERTEXTO ~ Carlos Urummond de Andrade. 

Etoflufiäoo DIUATICUH TECNOLÚGIn LTün ~ 1990. CI ~ CUN$ULT 

Ubo.: Este ooftware foi apresentado na Jornada do Inrormática e 

Educacão/i9?0, promovida pela FEE/CIEH, através da CI~Compuceter 

Informática. 

Ú Hiportexto é um Hiperdocumento, no sentido do que 

permite a leitura não linear de um conjunto de móduloo de 

inrormaoöeo, dispootos e ligados de rorma a pormitir ao uouário 

uma grande liberdade de navegação. Ele compreende o uso do 

multimeioo, como p.e×., a possibilidade de oe cantar para o 

monitor de vídeo do micro, imageno de videoo. 

Inâhâmonto oo oontaúdoo 
â¿Eonma da Lränfimiâoãno 

Neste hipertexto rererente a Carlos Hrummond de Andrade 

conâta um menu com biografia, caracterioticas dao prinoiparo 

obras, dentro outraa opções. 
U usuário pode escolher o item que lhe interesoar e 

então, aceosá~1o. Ele pode utiliaar oo recuraoa do navegação e 

marcar partao importantes para antäo navegar Por eotas Partes. A 

ordem a ser ooguida pelo uouário não astá imposta pelo autor. 

_ü uäuário pode pesquisar no próprio programa, como se 

rôose um dicionário, o signiricado do determinadas palavras. 

Uutra possibilidade é a de peoquioar p.o×., biograriao 

de outras posâoao anvolvidao na biograria do autor em quostäo. 
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.z ñlém de peâquiâar an informaçbea já contidas no 

programa, 0 ufiuário poderá acreâcentar também mais inrormacöes 

que julgar naceswário. 

Neste tipo de programa, cada usuário raz Q seu caminho, 

parando am daterminadus asnuntns que outro uâuário não taria 

nacesâidade de na adentrar. 

Eentinänmia me naum 
Este tipo de sortware orerece muitaa poâaibilidadeë de 

aplicação, coma p.e×. na tranamiaâäo de inrormacõas em palestraâ 

Q curfioa, podendn ser utilixado individualmente ou voltado para 

um público , através da um ratroprojetur e UQTA ÊHUN, acøpladoa 
ao microcomputador. 

ñ possibilidade do uauário acrescentar ou trocar 

infurmacõefi no fiortware é uma caracteristica importante de mar 

levantada pois U aluno ao elaborar um trabalho pode construir um 

conjunto de idéiaa Q, gradativmmente, ir trmcandowas. Aí entäm 0 

aoftware permite esaa atualizacäo. 
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7.8.7.GruPo VII ~ Jogos 

Os noftwarea incluídos nesta categoria exigem do 

uouário, a elaboração de ootratégias no âantido de ao vencor um 

deâmfio. 

Esto desafio não se limita à questão de vencer um 

adversário e nem de atingir um percentual alto obtido p.e×. 

atravéa do acerto de vários exercicioo do tipo pergunta/reoposta. 
no musgo ver, o desaiio eâtá maia aaoociado ao prazer de 

elaborar ao ootratégias do que ao rato de do conooguir muitos 
pontoo.

_ 

Geralmente, os jogos estäo vinculadoo a um conteúdo 
aocolar dao áreas de ciências, geograiia, alrabetixacão, dantre 
outraa ou à habilidadoâ necessáriao ao dominio de contoúdoo 
decorrentoo deataa áreas como p. ox., coordenação oopmço 

.r temporal, capacidade do análise, sinteoe e memorização. 
Normalmente ao eocolher um ooftware do tipo Jogo, o 

usuário não o faz penoando em aprendor determinados conteúdos ou 

desenvolver dotorminâdao habilidadeo mas oim para difitracäo o 

divertimento. Os produtoreo doa jogofi ê que pensam neãtea 
aspectos. 
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1) Z00~LÚGICA ~ JOGO EUUCQCIONAL 

Ennnuaãøl CEBI W Centro 

lntwgrado Brasileiro de Inrormática (Emprefim Nacional 

Especializada na Elaboraçãm de Programas Educacionais em 

Cumnutadmr) 

main me ânáliâel abril ae 1991 

LQÇäl¿ FUÉ/ClEüW8P 

fisulaamaniml Mäx 
0bs.zw Poâsui manual de orientacäm. 

~ Existe a variação do ZUDMLÚGICA, que é a GEUWLÚGICA ~ 

Trabalha com países. Ex.: Fica no Hemisfério Sul? País Andina? 

Então... E Chile? . 

Iraiâmfinlo na cnnxfiúflnl . 

âlEnnma na iranfimisâäol 
U programa sølicita ao ufiuário que penae num bicha e ele 

tenta adivinhar 0 name dele. 

Antaa de emitir a respnata, o programa pergunta: E 

mamírero? E animal marinho? 

89 o usuário responder que EIN, ele pergunta; E 

gollinho? . 

82 não For, pede ao usuário que o enâine através da 

elabmrauäo da uma pergunta cuja reâpmata âaja 'äim' para o bicho 

pensado. 
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U programa arquiva ease ensinamento para ao novafi 

tentativas.
A 

O programa já conhece característicao de alguna bichos. 

U usuário ganha um ponto toma vez que ensina novo bicho 

ao programa. 

Uonce quem ensinar maia bichos. 

As respoataa possiveis mão; 8im, Näo, Talvez, nrquivar. 

Eantinënaia na omni 
E um software lúdico e que pvopicia ao uäuário, a 

obfievvação mais cuidadofia de alguna animaio para que me pooäa 

onainar as características deles ao programa, ganhando com isso, 

pontos. 

O programa encaminha para o conilito cognitivo ao 

se ter que raspondar às pevguntao nvoäentas no moitware. 

O câmbio concoifual ao äerá poaaivel se as criancas 
poaauiram um quadro afiaimilador que dê o âuporte mara as 

desequilibvacõao/equilibracöea advindaa do contato com 0 

objeto do conhecimento. 
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8) GEO~LOGICA Jogo educacional 

ELQflugãQ¿ CEBÍ ~ Centro Integrado Braäileirn de Informática 

(Empreaa Nacional Especializada na Elaboração de Programaa 
Educacionais em Computadmrë 

Haia na análiâfiu abril de 1991 

LQgäl¿ FDE/CIEU M EP 

Esuieämântn; H8× 
Ubs.z Posaui manual de orientacão. 

Inatmmantn na uQn§auflQ¿ 
âlfimumâ ma §nânâmÀâmäQ¢ 

Esta programa é uma variacão do ZUUWLÚGICA. Enquanto 

uquala trabalha com animaië, eâte trabalha cum paímas. 

Ú programa aolicita ao usuário que penme num país e ela 

tenta advinhar Q nome dele. 

Antes de emitir a resposta, 0 programa pergunta p.a×.ƒ 
Fica no Hemifi$érin Qui? Faia ândino? 

äe m uauário vespnnder qua aim, ele pergunta; E Chile? 

äe não für, pede ao uauávio que 0 enmine através da 

elaboração de uma pergunta cuja responta seja 'sim' para 0 paíâ 

penmado. 
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Efluiinânçiâ ma naum 
Este $o$tware solicita do uauário um conhecimento 

relativo ä lucaliuacão geográfica dos paimem. ' 

Poda âar utilizado pedagogicamente apóa U trabalho defite 

conteúdo com leituras, obmervacäo em mapas, ?i1mes e 

documentários sobre os paiäeâ. 

Encaminha para 0 conflito cognitivo quando 0 aluno tem 

que responder às parguntas mormuladas. 0 câmbio uoncaitual mó se 

dá quando 0 aluno possui o quadro aaaimilador que dará Q âuporte 

para 0 conflito cugnitivo. 
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8.CONCLUSÃO 
Forum analisadoa 30 oottwareo didáticoo e a maioria 

dolao me enquadra no tipo 'Exercicio o Prática' (46,66%). Na 

fiequência temos; 'Tutorial' (16,66%), 'äimulacäo' (ió,óé%), 

'Atividades criadoras' (ó,éó%), 'Jogos'(ó,óo%>, 

'Consulta'(3,33%), e 'Autor' (3,332). 

Dos sottwaros onquadradoo no grupo '$imu1açäo', um 

delea, o Hecioions/üocioions ~ Urbaniaacäo, é uma variaoäo do 

Uêcioions/üecisions M Imigracäo. 

floo 8 oottwares onquadrados no grupo 'Jogoo', um doleo, 

0 'Geo~Lógica' é uma variação do 'Zoo~Logica'. 

Doo 30 ooftwareo analiëados, Ei tiveram como local do 

aoáliae, a FUH/CIEüM$P Q oa outroo 9, o 8ENñC/SAÚUEWÊP. Muitos 
dos softwareo_existentes no $ENAC/SAÚUE~$P também tamem parte do

à vz Í? acervo da FHEXCIEU o viue«voroa. Esse fato deva se ooo 

trabalhos integrados realizadoo por estao inotituicões. 
.r A classiticacäo de Nanda Engel fiduan, ratorento ooo 

tipos de ensino atravéo do computador, é aigniticativa para 0 

enqumdrmmento de oottware didático. ficreaoentaríamos nela maio um 
.a tipo: JOGOS, já quo este item não consta de sua classíticacào. 

Não clasoificamoo nenhum ooftwaro oidátioo no grupo 
I ~‹

J 'Solução do Fxoblemas' o 'Modelizacäo'. Eateo doiâ grupoâ 

pertencem à classítioacão da reterida autora. 
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A não inclusão do sortware didático no grupo 'Solucão de 

Prob1emas', dovewoo do rato de que os sortwaroâ didáticos em 

geral, são produzidoâ com a rinalidade de transmitir um contoudo 

ospocírico ou de deâenvolver determinadas habilidades. 
Ho acordo com âduun (1¢83: 47~2), o estudante ao buscar 

a solução do um problema via computador, utiliza do uma 

linguagem de programacäo. 

Incluiríamoo na redação da autora, além de linguageno de 

programação como Bfiälü, LOGO, PâSCfiL, dentro outras, a utilixdcäo 

de aplicativoo como planilhas eletrônicas, proceosadoros do 

textoo _o editoras gráricoo, como elementos auxiliadores para a 

solução da Problemas. 

Relataremos abaixo, uma situação em que se utilizou do 

computador para a oolucão de um problema. 

Na oleicão do Grêmio Estudantil do Colégio Estadual Luiz 

Éatti/Jacarezinho ~ Pr, da 19?1, od alunos dooenvolverum um 

programa Para o voto eletrônico. 

üs alunoo tiveram que enfrentar Problemas de ordem 

técnico ao desenvolver o programa a partir do uma linguagem 

informacional W o Basic Foi a escolhida ~ e de ordem política que 

era o de explicar às pessoas ao poderia ou não haver Fraudeo 

atravéâ doote diotoma. 
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Neste caao, entendemos quo o computador realmente veio 

solucionar um problema dos alunoo, atenuar a uma naceosidado 
ourgida em Funcão da aproximação da eleição. 

Muitas vaaeo, principalmente através da Linguagom LOGO, 

oo proleoooros induaom os alunos a elaboraram projotos com oa 

recuraos já adquiridoa por estao om tormoo in#ormacionais o 

conaidoram que eotajam utilizando a técnica do resolução do 

problemas. 

Explicando melhor: Us alunoa já aprenderam a taaer 

algumas figurao geométricas atravèa da LUBO, como o quadrado, 

retângulo e círculo. Ú profeaaor pode aoa moomoa que montam um 

projeto utilizando estao elemontoa. Eata atividada tem uma 

importância pedagogica om tormoo da aplicação de nooöea 

aprendidas à novas situações, mas não quer dizer que o aluno 

aatoja resolvendo um problama. 
Sobre modelizacäo, temos um exemplo do atividade que 

padaria aer realizada, onquadrando~oe meato grupo: Conatruir um 

programa que seja o modelo ideal da uma rede do esgotos do bairro 

onda a escola esta inaerida. 
Ú fato deoto tipo de aoltware não ser encontrado, pode 

oer objeto da algumas conaideracöes: 
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â eecola em geral, não propõe aoo alunoe, atividadee que 

impliquem em peequiea e conetrucäo de conceitos, projetos e 

inventod. âos alunoe, geralmente eäo dadas atividades que 

requeiram memorização e topia do idéia de outras ooosoâs. A 

inovacäo e a criação não oäo eetimuladae nas eecolae. 

Homo ao eecolae já não poeeuem tradição de colocarem oo 

alunoe para roaliuar inventoe, realixáwloo via computador, é mais 

raro ainda, já que o uso do computador na educaoão é muito 

restrito a um número pequeno de escolas. 

Para que oo alunos deeenvolvam um programa de 

modelização, via computador, precisariam de : 

oaber ou aprender o conteúdo eeoecífico daquele Fenômeno ou 

conceito que eeteja oendo objeto do programação; 
W estruturar as etapas de realização do programas 
M colocar as idéias estruturadas em etapas, numa linguagem de 

prooramacão ou num aplicativo intormacional. Eota etapa pode ser 

realizada em conjunto com peseoao que melhor domínem linguagene 

de programação o utilização de aplicativos intormocionoio. 
Não è 0 tipo do eoftware em ei (exercício e prática, 

tutorial, eimu1ação...) que *az com que ele eeja oigniticativo 
ou não em termos de ensino/aprendizagem, mao sim a relacão entre 
o objetivo almejado na elaboração do meemo e eeu conteudo.

Q ->
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Uetmrminadoo aaountos requerem um soitware do tipo 

exercicio a prática, enquanto outros, uma aimulnoäo ou outro tipo 
de moftwara. 

üutros ainda, pedem outrao atividadefi que não precisam 

do uso do computador. 

Dentre os softwarefi didáticos analisados, uma média de 

40%, ioram considerados maio coerentos com as unidades 

referenciais elencadas por náo (conâideracäo ao quadro 

assimilador que o aluno pofisui a proposição de atividadoo que 

visam o câmbio conceitual). äão oleo: 

Dosagem de insulina U.1.3.¡ Uma introdução ao 

micvocomputmdor.i988.U.i.ë.z Físiua através de âimulacões; 

firtilharia; Uecisions/Uecisiono ~ Imigracão e Urbanização; 

ãimcity; Toque; 5her1ock!; Paises dao mmévicas ~ Geografia; 

Hipertexto M Cavloo Hrummond de Andrade; Zoowlógica a G@om1ógica~ 

Jogo Edufiacional. 
Ueterminados softwareo didáticoâ, como è o caso do 

üecisiona/üetisions (Simulação) e de alguna Tutoriais, dão bem 

aproveitados em seu potencial, através do uao coletivo, 
projatandofloe o conteudo pveäante no monitor de vídao, om um 

telão ou na própria parede de uma sala, através do retroprojetor 
com Haia Show. 

É 46



às interierênciao que moram necesaárias de oorom 

feitao, em runoäo de tomadas de decisõas, poderão der eleitas 

pelos alunos e acionadao por oleo meomod ou pelo proioooor da 

turma. 

U uoo de aplicativos como proceâoadoreo de textoa, banco 

de dados, planilhas elotrõnicas 9 editoras gráficos pode se 

conutituir em recurso muito signiFicativo para Fins pedagógicos. 
‹~" U CIEE àP eâtá investindo na capacitacäo de proieooores, 

oferecendo diversos cursos sobre 0 uoo de aplicativofi 

iniormacionais em divarsas atividados do fiurríoulo escolar. 

Com o proceosador do textos, proiassoros e alunos Podom 

escrevor âeuo toxtoë, seua boletins do divulgação de notíciaa, 

enfim, suas anotações, com a iacilidado de poderem corrigir ao 

falhao de ortograiia, de aemäntica G de eatética, sem maiorofi 
tranatornos. ñlém dessas benefícios, existe a possibilidade de 

regiatro deotao informações num dioquete ou num disco rigido, 

para retorno a alas quando necosoário. 

üom o banco do dados, proFessore$ e alunoo podem 

regiotrar dados que julguem importantes e diopõ~los de acordo com 

daterminadas classificacöeo, como p.e×. um banco da dados sobra 

plantas medicinaia exiotentos no bairro onda a escola eotá 

inserida. 
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Um aspecto importante de der rogiotrado é que o Banco de 

Uados poasibilita atualixacões dacorrentmo do caráter 

transformador da realidado. Isao é oignificativo nois a 

conâtrucão da aprendizagem oupõe que as idéias dos alunom vão 

mando roviaadaa em direção ao câmbio conceitual. 

Hom a planilha eletrônica, podem fazer diveroom cálculos 

matomátidos, uomo p.e×. alterar uma variávml e oolicitmr que o 

fioftware recalculo os outros decorrentes doota alteração. 
Com o editor gráiifio do tipo Hiotory Board, p.m×., 

podem iaaer deoenhos divmroos. 

A partir da análioo doa ooftwareo didáticos, percebemoo 

que o maior problema om termoo de qualidada dos moomoo, não .so 

roiore tanto ao domínio por parte do proiomoor, da tacnolofiia 
relacionada ao microcomputador, mao aim à ialta de conhecimentoo 
dos maamoo em questõao pedagógicas reiarentos à natureza do 

conhecimento. São queotões relacionadas à aprendizagem. 
Uecorrem dai outrmo queatões como motas: 

Como oo alunoo aprendem? Em que idade eloa aprendem 
detorminadam nodõea? Por que algumas criancmd aprendem Q outraâ 

näo? Como poderão der feitos as intervencõeo do professor no 

sontido do iazê~1o$ avançar fionfieitualmente? Como raapondar às 

olaboracões cognitivao -doa alunos íimplicacöes reierentoo à 

análioe de raspoota)? 
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z.: Ê capacitacao dos pYo$essores neaaes aäwectos ~ e 0 

computador pode ser um pretexto para tal M âeria uma Forma de se 

encaminhar melhovias na qualidade da educação aacolar. 
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9. METOUDLOGIA Un PE8QUISâ 
9.1. Análise qualitativa 

n análise qualitativa toi a Porma de trabalho 

metodológico utilizada por náo, neata peoquisa. 

He acordo com Martins (1989: 49~ã8), na análioe 

qualitativa, o recurso básiuo e encaminhador da outrao 

considerações, é a deacricäo. 

U autor coloca que eota metodologia é utilixada nas 

Ciências Naturais, conoiderando se que esta pooõui formas reais, 

percebiveio através dos sentidos. 
E utilizada também, segundo o autor, nas Ciênciao 

Humanas, através de caractarizaçüos nobre o modo da oor do homem, 

de dou trabalho, da Forma como repreaonta ouao idéias, de Qua 

lala, de oeua arteiatos. 

Não é utilizada, do acordo com 0 autor, nao Ciênciao 
Exatafi, do tipo Matemática Q mais eopecitioamonte, Goomotria, 

noio esta trabalha com entes geométricoo (idéias), apreendidos 
pelo dominio da razão, em oposição à parcopcão, à experiência 
senoorial.

u 

O autor coloca que as pefiquioao em Ciências Humanaâ 

caracterizamwfie por dirigirem~se.. 
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“ á maneira como os indivíduos ou na 
grupos reprefientam palavras mara mi mefimoa 
utilizando auas formam de signilicados, 
cmmpñfim diacurâos reais, revelam e ocultam 
Melua 0 que estäm pensando ou dizendo, 
talvez deficonhecidoâ para eleâ meamoâ, mais 
mu menos o que defiejam mma, de qualquer 
rorma, deixam um conjunta de trauma verbais 
daqueles penmamentus que davam mar 
decifrados e refitituídou, tanto quanto 
possível, na sua vivacidada 
reprea@ntativa.“ (Martina, i989:5í) 

Noafia pemquisa am partiaular, enquadra me na árua da 

Eduflacãu ~ Ciênciaë Humanas M, a utiliza me dm descricãm doa 

conteudoa de alguna âoltwarefi didáticoa, para caracteri2á*lüfi nua 

aspectofi técnico~informacionais a político~padagúgicom. 

Kasa caracterização dou meamos Paz parte de um proceaõo 
mais amplo chamado avaliação. 

Com relação a um doa recurâøa básicoâ, por nóâ utilizado 

na trajetória da peaquisa, a descricäo, Martins <l989z49~$8), 

coloca qua.. 

Ueâcrever algo (um objeto, P. e×.), é como apre§entá~lo a 

alguém que não Q cmnhece. äupõe que a pefiamu, am deficrevëwlo, 

âaiba maia sobre ele do que 0 ouvinte, 0 leitor. Nemte aapacto, 
“a daacriçäo tam 0 mantido da "daä" “exMcrivere", istu é, algo 

que é escrito para Fora." (0p.cit.:54) ' 

U objeto eâcritm preciaa de fato existir ao tampo em 

que está aendo descrito. 
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Há direrenca antre deâcricãm a relato, pois no caao 

deste ultima, n rato que eâtá sendo relatado não precima se 

realizar no domínio do real, pode ser um relato imaginário e 

mesmo que $eja raal, pode dirigirwfie a alguém que âaiba mais do 

que 0 ralator, como p.ex. um relatório de um aluna fiobre uma 

atividada realizada num laboratório de ciências. 

Há diFerenca entre descrição e comentário. O autor cita 

como example; 
“ um comantariäta de rádiø deâcrwve uma 
partida de rutabml para uma audiência qua 
não vê 0 jaum: nefififi cama ale afitá 
deficrevendo. Um cnmantarifita de televiaäm 
que acompanha 0 jugo, junto cum ou 
telwsnuctudoreâ, não efitá descrevando, 
apenas está comantandn 0 jogo. Entrfitanto, 
as palavras usadaa por ambos oa 
cumentarifitas mudam até mar as mesmas." 
(Martins, i989z55> 

Uevemofi nos colocar a seguinte quafitão, para fiabermos 
daâ condicöea de suceâfio de uma descricäuz... "ela é 

muficientemente ampla, juata, preciua e equi1ibruda?"<op.cit.: 
5?) 

Finalmente, 0 autor coloca que "duscrever algo é poder 

dixer toma uma certa cuisa pode ser diferenciada da uutra, ou mar 

recwnhecida entre outras coisa§.“(0p.cit. Sá)

9 
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9.2. Considerações sobre a metodologia adotada 
No que de refdra à análide qualitativa, re$erente a 

nodda pedquifla, tamos:
A 

A daacricão doa conteúdoä doa aoftwared didáticos nos 

$ornece uma duantidadd anorma de dadas. Efidds dados nos levam a 

organizar uma forma de aistematizámlos em tópicos quo de 

desdobram dm dubtôpicos. 
às leiturad realizadas, principalmente na fade anterior 

a da dedcricäo, doa dá o aupovtd, a diretriz redardnte ä wscolha 

daa características maia significativaa e também podfiihilita uma 

análiâa dos dadod cdletados a partir da deficricäo. 

Entendemos que 0 mais importante na peëquiâa é 0 ir além 

da descrição, da coleta de dados. O que de buada mão nas relações 
posdívdifi de serem feitas a partir dos dadod coletadoâ. Eêdad 

relações _são próprias do pensamento crítico, qua vai além além 

das aparências e são Frutos das catagoviad da análide e äíntfide. 
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1

u 9.3. Instituições que forneceram os softwares para pesquisa 

~ FDE/CIED~SP (Fundacão para o Ueoenvolvimento da Educacão ~ 

Centro de Informática e Educação do Eatado de São Paulo). 
fln af. ä .¬ A FEE é uma infitituicão mantida pola :rataria da 

Estado da Educacão/SP que abriga divorooo dopartamentos e dentre 

estao, o CIEE. 

Ú CIEU~SP Foi criado em 198ä, aendo quo já exiotia 

anteriormente o LIE ~ Laboratório de Iniormática Educocional 

ligado à Fundação para o Livro Eocolar M FLE. 

O CIEH trabalha com a capacitacão do recuroos humanos na 

área de Iniormática e Educacão, promovendo curdos 2 montando 

oquipeo que trabalham com a implementacão de laboratoriod do 

iniormátioa nao escolas. 
U CIEE/SP publica semoâtralmente, a partir de 1988, a

z 
ffl -.›, C3

~ Rovista de Educacão a Informática 'fiüfià , mando que a mesma so 

oncontra no oétimo número de publicação (Ano 3, n. 7 ~ Boz.9ää 

~ SENÊC/SAÚDE ~ SP (8orvi¢o Nacional do Comércio ~ Formação 
Profisoional na Área da Saúde). 

Inotituicão de ensino profissional administrada pelo 

oomércio, desde a década do QO, dem Fins lucrativoo Q que 

desonvolve deode 1986, um programa do Iniormática e Educaçäo. 
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A equipe que desenvulve ease Programa já prmduziu maia 

de 30 $mFtwares didáticos Q está defianvolvendo mutrmfi, voltados 

em Qua maioria, para a área da saúde. 

filém doa âmrtwarefi didáticos deaenvolvidoâ pela própria 

equipe, 0 Programa InPormática 9 Eduuauäo do $ENfiC/QAÚHE SP conta 

com 0 acervo de âortwares produzidos em diverâaa inâtituicõe§ 

braâilairaa e do exterior.
A 

Q equipe tamhém prúduxiu diversafi artigoâ sobre 

Infmrmática e Educacão e participa fiemanalmente no Jornal “Folha 

da Tarde", na secäo de Informática. 
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9.4. Procedimento Metodológico 
Os soitwared utilizadoa para Fina didáticos, foram 

analifiadmd na FHE/CIEü~ SP e ÊENAC/ÊAÚHEWSP. 

Os softwares nvoduzidos pela SDFTEH~$P, UATAMESTRE~ 
äistemas Educacinnais Ltda, Objetivo Júnior (CPT W Cantro de 

Pesquisaa Tacnnlógicas), CEEI (Çdntrd Intëgvado Brasileira da 

In£mrmática), HIUATICÚM Tecnologia Ltda, Tom änyder Pvoductiunâ, 

R.H. Good W Universidade Hayward, Borba & Cavvaher & Santnn, 

ioram analisados no $ENfiC/$nÚHEW$P mu na FME/CIEDw$P, Pois edtas 

instituições continham eâaes softwarea no deu acervd, além doa 

prdduzidos por elafi Próprias. 

D trabalho de avaliacãü dos §oFtwarea didáticoâ se 

constituiu através das etapas; 
i) Levantamento e leitura de bibliografiaâ reieventea an tema 

'produção e avaliação da dodtwarfis didáticos', além de mutras de 

uunho garal sobre 'informática e educaçãd'. Eäâaäi leituras nda 

poasibilitardm mrganixav o tópico “Critévina utilizadas para a 

avaliação dua âmftwarëa didáticas." 
E) Ueâcricão do conteúdo de âoitwareâ considerados didáticod, 
anotandowse caractevíâticas mais Qigniiicativds dmâ medmod, que 

depuis ioram senda sidtematizadofi e encaixadoâ nos tópicmâ: 
0.: 1.: 

{_
A identiiicacao, composicam das telaâ e ner;inencia da uâo. 
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U item 'tipo do dQVtwave', n.e×., Fui incluído num 

âagundo momentm, avós 0 conhanimento da clafisimífiacäo de Nanda 

Engel Aduan. Neata momentd já tinhamos analiâado 2% softwarefi. 

Us so$tware§ $oram analisados a partir de computadnres 

da linha nPPLE, MSX e PC. 

Os §o?twares estavam disponíveis naa instituicöed 
'FUE/CIEDM$P' e '$ENnC/8ñÚUE SP' a Føram sendo analifinduâ sam 

nenhum firitériu anterior de seleção. 

Sm houve uma espécie de nréwselecão $oi feita pelas 

instituicöaâ, qua na cnlocaram numa disfluäteirâ que continha 

moftwareâ didáticoa, senaradoa p.e×., das linguagens de 

prugvamauäo e das aplicativos. 

Eatafi indtituicões tinham mais soFtwarea didáticoâ em 

seu acervo. Nam todos foram objato de nuaaa análise. 

Alguma somtwaras nän pudevam der analisadns por ddfeitus 

nda medmos; outros, por Falta de uma placa que 05 acionasse. Esta 

placa funciona cwmo protedãm contra 'pirataria'z ao me comprar 0 

§n$twava, vacahewme a mlaca. 

Outros ainda, deixaram de der analifiadna por julgarmofi 

que 30 $o$twara§ já raprauantâva uma amodtra dignifiümtiva. 
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3) Reelaboracão do conteúdo redigido por Nanda Engel 

fiduan, quanta aos diiarentes tipua de anainn (cmfiâulta, autør, 

âolução de problemas, exercicio e pvática...), através do 

computadnri partindo de âua claäsificacäo. A nova vadacäo #01 

conseqüência do levantamento daa caractariaticafi dmä soitwavea 
mnalisadoê que tiveram, Por caufia da aemelhanca de 

caracteriaticafi, datarminada clasâificacäo. 
4) Amrofundamento na análiae, procurando~§e ampliar os aâpectos 
técnica/informacionais e politico/pedagógicofi obfiarvados a partir 

da verificacão do cunteúdo dos âoftwaves e das leituras feitas. 

Esäe aprofundamente ae deve, em grandw pavte, àâ 

leituras reierentes ao tama 'finálise me Rempøsta' a 'fiburdagúm 

üóciomüonatrutivifita de Educacão'. ñ partir desae momento, 

conseguimoä elaborar o tópico 'ünidadas raiarençiais da análiäe 
dos softwavea didáticoa de acordo com a abmvdagem construtivista 
de apv@ndizagem'. 

Com 0 quadro teórico ampliado, voltämos à análiâe das 

fioitmareâ, raviäand0~ms de afiordo aum am unidadaa reF@renciai§ 
alencadas. 

Depwi§ dessa revisäu, voltamoa a redigir ü item 
'Conc1u$ã0', que já tinha sido iniciado e por último, alaburamos 
as confiideracões iinais. 
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10) CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em Fundão dos softwares didáticoa analiâadoa e_da teoria 

sócidwconstrutivista de educação a qual nos derviu de rePer@nfiial 

teórico para a análiae, temofi a dizer que o$ aomtwares de boa 

qualidade em termoa político/pedagógicoâ e 

técnico/informacionais, poâñuam as maguintes caractaríaticasz 

No que se refdre àfi atividades propostas pelo so$tware, 

mlafi partem de obatáculos epiâtemológicoa pa$âíveia de âerem 

fiupevadoâ pelos alunofi. A muperacãd daasms, äupõe um quadvo 

ussimilador (estágio cognitivo e informacões) que dê âupovte às 

dasequilibracões/equilibvacões fimlmcadas a mnvtir do conmlitu 

cognitivo. ` 

Encaminhamentofi no aentido da cdlocacão de obstáculos 

enífitamológicoa moram obaervaduë am atividadaä que pavtam de 

situacõeëwpvoblema, que podem surgir no cotidiano das pefisoafi, ou 

lhem âejam de certa #orma, intrigantea. 

às atividadaâ propomtaa Palo soFtware, além da partiram 

de obatáculus epistamológicos pafiaívaia de deram fiupavadms pelos 

alunod, oportunizam o câmbio conceitual. lato quev dizer que 

opwvtunizam a padfiagem de um patamar de conhecimentom menoa 

elabmrado para um outro am que aa idéiaa mnvam rdvisadas, 

colücadas à mrova, a partir da relaçäo ãujaito/objato. 
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Resumindo: Tomamos duao unidades re#erenciais para a 

análise doa ooftwareo didáticoâz a) a conäideracão ao quadro 

assimilador que o aluno poooui; 

b) a proposição de atividadas orientadam para o câmbio flonceitual 
Para veri$icarmoo se oa so$twaTe$ contemplam amooo 

caracteríoticaa, obfiervamoa de movmo maia contundente, me ao 

atividadom nele propoõtaš, vioamz 

a) A aquioioão de idéiafi inter~re1acionaio, iato é, a 

passagom do penoamento onde as idéias efitäo Fragmentâdas para ao 

idéias de totaliüadfi. 
Temos como exemplo a nocão de peso, onde inicialmente ao 

criancas a têm como uma pronriodado iäolada do ohjato Q 

nosteriormente, num estágio maio avançado, a têm como a relação 
entre o objeto e a Terra. 

Uutvo exomplo daria no eentido da vioäo de hifitória do 

Brasil, onde inicialmente ao criancaâ tendem a dor mais atenção a 

fatoo isoladon do que a interacões. No estágio do conhecimento 
manda alaborado, ao oriancas tendom a encarar a himtória moh o 

ponto de viota do 'descobridor' que casualmente chegou ao Braoil. 
Hum estágio maio avançado, incluam aâpactoo ligadoo à mxploxúçäo 
oconömica intornacional. 

260



h) â incluoäo do aopectoo conceituais, ioto é, a 

paaoagom do ponoomonto que oe limita aoa aspoctoo porcoptivos, 

dquoloo que podem ser apreendidos dirotamente doo oontidoo, para 

o panoamanto que de encaminha nara o abotrato. 

Tomoo como exomnlo, a noção de ootados iisicoâ da água, 

onde inicialmente, num ostágio onde as idéias ootão menos 

olaooradas, da criancas atentam apenas para oa elementos 

macroocópicoo, de caráter mais externo, como a Parma doo corpoo o 

num eotágio maio avançado, incluem elementos microdcopicoo, de 

caráter mais interno, como a movimentaoäo das moléculas. 

Nos soitwarea didáticos analisados, ao atividadoo 

coerontoo com a aquioicão de idéias intorrroläcionaio o quo 

nroniciam a inclusão do aspectos conceituais são encaminhadas a 

partir de diálogoo que vioam o oonflito cognitivo a não se 

limitam a aspectos verbais e do memorização. lncluom tomadas de 

deciaõao em grupo, confronto de idéiao, simulaoños dm forma de 

desonhoo a do oituacõeo. 

As atividadoo pedagógicas roalizadad a partir da 

LEGUMLUGU também oa afinam com a abordagem conatrutivista do 

aprendizagem, deode que não ao limitem à manipulação de pocao do 

forma nãowonerativa. Q participocão do profoooor é de iundamental 

importância no äentido de ir colocando obotáculoo opistemológicoo 

passíveis de darem ouporados pelos alunos. 
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Com relação àa análiseo de vespoatas presenteo noo 

softwareo anuliâadoâ, podemoa dizar que a coefëncia entre alao Q 

ao unidadea ra$eranciais elencadafi é veriFiaada nua caoos em qua 

u superação do erro 'não acontece por acaâo, onde há 

encaminhamentom no sentido da busca dirigida na âunevacäo do 

meamo. 

Úoo soFtware§ analisados, aquelas que se utilizaram da 

nRWRepetioão, novmalmenta tinham como en$oquo uprioritário, a 

memorização. Não atendiam portanto, ou pveasupoãtoâ da construção 
da aprendiaagum. 

Us §oFtware§ que se utilizaram da AR«Explicacão e/ou 

Ajuda, em sua maioria, não a elaboraram do tal Forma nua 

realmente ae configuraaaem num auxílio para 0 aluno veviaav äuao 

hipóteâms e avançar concoitualmente. A maioria delas vopetia o 

flonteúdo formulado na pergunta, variando~se apenaâ a $orma de 

aprafientauäo. 
Us que se utilizaram da AR~Simu1aÇão, na sua maioria, 

também não äncuminharam o aluno na reviuäo de ouus hipötasao, já 

que usavam de analogias não significativas para a colocação de 

con$litoa cognitivos e superação do erro. 
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Grande parte doa ooftwareo didáticoo analiâadofiv não 

contomplam as unidades reteranciais elencadas por nos já quo 

priorizam aopectos maia ligados à momoriaacão de infovmaoöeo o do 

definicões, à aplicacão do Fórmulaa E não à construcão do 

conhoaimentoõ.
H 

Alguns deles, apegar de não contemplarem esoas unidadeâ 

velevonciaio, pooouiam alguno mecanimmos técnicowintormncionmis, 

como: tormao de 'navegação' no ooftware atravéâ de dotorminadas 

teclao; utilizacão de menus do opcöeâ, que ao derem eocolhidao, 

encaminhavam o uouário a dotevminadao navtoo do sottwaro o 

movimentação do objetos controlada melo usuário, dentre outrao. 

Dizomoo que eoseâ mecaniamoâ tomam Parte do 'conteúdo 

oculto' do softwava. D domínio de habilidadoo qua envolvam eosas 

mecanismos tem sua importância numa sociedade onde a tecnologia 

avança em proporções geométvicos. 

E óbvio que não nodomoo nos contentar apenas com o 

acemoo a esses dominios mais ligados aos aopectoâ 
técnico/intormacíonaio. U ideal em tormoo do qualidado, é quo o 

software encaminhe o aluno à conotvucäo do maker, através da 

proposição dot atividadeo que coloquem o conflito cognitivo e 

oejom ovientadao para o câmbio conceitual. 
E preciso também que utilize dos rocurooo na ároa de 

havdwaro e so?tware atualmente oxiõtontoo. 
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Esso ideal em termos de qualidade de sodtware já efitá 

sonda vislumbradn. ârriscamos duas hipöteooaz melhoria de 

hardware Q a entrada signiFicativa de aducudorfio no trabalho com 

inrormática. Essa entrada eo manifedta principalmente por; 

a) inumeroo seminários, congresäoâ e cursou na área de 

inFormática educacional; 
b) aumento de tefieo de meotrado e doutorado como também de outrao 

pesquioas na ároa de inrormática educacional; 
c) criacão e ampliaaäo de projetoo de âmbito nacional e a 

participacão da grandes instituiaöefi como, p.m×., EHUCÚM, EIKU, 

Prefeitura Municipal de 8. Paulo, que divulgam e democratizam o 

debate e o uäo da inF0rmática odufiacional. 
Homo oo estudos por nóa realiaados não tinham como 

objeto verificar esoas hipóteaea, daixamoa eâoa caminho am aborto 

para novaâ pnmaíveia pafiquiâas. 
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