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Introdução

A ciência tem avançado muito nos últimos tempos, e 
este avanço associou-se ao desenvolvimento da 
tecnologia, que invadiu vários setores em nossa 
sociedade. O homem criou ciência e tecnologia, desde 
a roda até o computador, este último, sem dúvida, uma 
das novas tecnologias que tem recebido destaque, tanto 
no meio social como nas propostas e ações didáticas o
que trouxe mudanças, inclusive, para algumas escolas 
[1].

Vemos a necessidade urgente de integrar as TIC nos 
ambientes escolares, para que as escolas não se tornem 
obsoletas como instituições de socialização [2].

Portanto, do ponto de vista da educação, o 
computador pode ser visto como um meio de dar 
suporte a ideias e abordagens pedagógicas já existentes 
[3].

Bartolomé (2002, p. 15) diz que “aprender requer 
um esforço e o professor facilita a aprendizagem com 
propostas que ajudem a aprendizagem e que os 
programas de multimídia geram aprendizagem 
mediante a atividades e exercícios” [4]. A multimídia 
educacional pode ser uma ferramenta útil para a 
produção do conhecimento e grande motivadora das 
aulas.

Temos hoje, no mercado, vários softwares
educacionais e várias são as formas de utilizar o 
computador na sala de aula, através da internet.

 Recentemente, o Governo do Estado de 
Pernambuco, através do Programa Professor 
Conectado, forneceu notebooks aos professores com o 
objetivo de promover a inclusão digital desses 
profissionais e o uso da tecnologia à serviço da 
educação. Esta ferramenta inclui a licença do Software 
Educandus. Por essa razão resolvemos investigar qual 
teoria de aprendizagem fundamenta esse recurso 
didático.

Material e métodos

Software Educandus

Trata-se de um software destinado ao ensino-
aprendizagem de ciências, física, química, matemática, 
biologia, artes, filosofia, geografia, história e português 

da alfabetização ao ensino fundamental I e II e ensino 
médio. O software traz experiências, simulações, 
mensagens, fotos e vídeos.

As aulas podem ser visualizadas através de um mapa de 
acesso. Clicando no tema da aula mostra ao lado, seus 
tópicos e subtópicos (Fig. 1).

O software possui as seguintes Interfaces: 
 Interface A - as lições são divididas em cinco seções: 

prática, objetivo, conceitos, sumário e questões (Fig. 2). 
No final das lições há questões complementares e o 
aluno escolhe uma ou mais respostas que considere
correta e depois clica no botão OK. Pode, também,
pedir dicas ou consultar a solução passo a passo (Fig. 
3).

 Interface B (Fig. 4) - não apresenta divisões como na 
interface A e também encontra questões a serem 
respondidas.

Teorias envolvidas no uso do computador

O uso de computadores no processo ensino-
aprendizagem tem como base três principais teorias: a 
Teoria Behaviorista, a Teoria de Sistemas e a Teoria 
Cognitivista [2].

As primeiras atividades de instrução baseadas no uso do
computador, bem como as estratégias tecnológicas
utilizadas, que deram origem ao ensino programado, foram 
sustentadas pela Teoria Behaviorista, cujo princípio 
norteador é a atividade instrucional planejada de acordo 
com os comportamentos desejáveis do aprendiz, os quais 
devem ser observados e quantificados, tendo por base o 
estímulo e a resposta [2, 5].

A Teoria dos Sistemas, de modo mais amplo, trata da 
organização e estrutura dos organismos como um todo. 
Seus pressupostos epistemológicos possuem uma 
concepção interdisciplinar (integradora) da ciência 
aplicável ao processo educacional com a finalidade de fazer 
uma análise e intervenção sobre o sistema denominado 
processo educacional [2].

A abordagem cognitivista, por sua vez, se preocupa, 
principalmente no que tange ao processamento da
informação, em entender como se processam e são
estimuladas operações tais como: codificação,
armazenamento e comparação das informações pela
inteligência humana. De acordo com uma das formas de 
alcançar tal propósito o computador é utilizado como uma 
ferramenta cognitiva, que não apresenta apenas a 



informação, mas também estimula os usuários a 
acessar, analisar, interpretar e organizar seu 
conhecimento pessoal a partir dos problemas
propostos. Para tanto é de extrema necessidade que um
contexto de aprendizagem construtivista seja
disponibilizado aos usuários, bem como o uso de
múltiplos modos de representação e perspectivas, de 
modo que propiciem a ocorrência de experiências 
realistas e relevantes. Devem também ser consideradas
as características sociais dos alunos [2]. 

Essas três principais teorias nortearam a 
classificação do software.

Resultados

O software foi classificado dentro da teoria 
Behaviorista, por apresentar estímulos que atuam como 
reforçadores positivos e negativos. Por exemplo, as 
frases do tipo: você acertou! Parabéns! Tente de novo! 
Errou! E por apresentar, também, os princípios básicos 
da instrução programada de Skinner: informação 
apresentada em pequenas etapas (passos); participação 
ativa do aluno; verificação imediata da resposta; 
respeito ao ritmo de aprendizagem do aluno; forma 
linear onde o aluno só passa para a atividade seguinte 
depois de completar corretamente a anterior [6].

Discussão

O uso de novas tecnologias de informação e 
comunicação (TIC), como por exemplo, um software, 
como ferramenta didática no ensino, só será eficaz se 
estiver aliado a teorias e metodologias de ensino, que 
possam garantir a construção do conhecimento, pois 
qualquer instrumento didático por si só não será capaz 
de construir o conhecimento desejado.

Assim, para um bom uso, seja de um software ou de 
qualquer outra TIC, é preciso tanto de boa qualidade no 

material que será utilizado, como uma estratégia de ensino
adequada.

Mais importante do que o software em si ou o modo 
como ele é utilizado é a sua escolha que precisa se 
fundamentar na proposta pedagógica de matemática da 
escola [2].
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