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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como premissa a análise de dois softwares educacionais, 

que são ferramentas advindas da web 2.0, e suas possíveis aplicações na educação. 

Na educação o computador tem sido utilizado tanto para o ensino de 

computação, isto é, para adquirir conceitos computacionais, quanto para ensinar 

praticamente qualquer assunto, ou seja, ensino através do computador. 

O ensino através do computador significa que o aluno por meio da máquina 

tenha condições de adquirir conceitos sobre qualquer campo do conhecimento. 

Existem diferentes modalidades para classificar os softwares usados em 

educação. 

Para esse estudo, utilizaremos as abordagens, conforme o esquema abaixo: 

 

 

ANÁLISE DOS SOFTWARES 

 

Para esse estudo, analisaremos os softwares educativos, Jogo das Sombras e 

Vamos Pintar, ambos da Turma da Mônica, destinados para utilização por crianças. 

���� Abordagem Pedagógica Instrucionista 

Computador 
no Ensino 

Contexto 
Formal 

Contexto 
Não-Formal 

1 – Software Educacional (CAI) 

���� Programas Tutoriais 
���� Exercício e Prática 
���� Jogos Educacionais 
���� Software de Simulação: Fechada e Aberta 

2 – Softwares do Tipo (ICAI) 

���� Abordagem Pedagógica Construcionista 

1 – LOGO 

2 – Software e Aplicativos Educacionais 

���� Processador de Texto 
���� Software de Modelagem 
���� Software de Autoria 
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Jogo das Sombras 

 

Acesso em 14 out 2011. 

Produtor : Maurício de Souza Produções 

Faixa etária do público alvo: 3 a 5 anos 

Nível de ensino: Educação Infantil 

 

Ao acessarmos a página passa acessar o referido jogo, o layout é simples, claro e 

objetivo, trazendo apenas as informações sobre o jogo. 
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O software oferece a opção de jogar on-line, diretamente na internet, não 

podendo ser instalado no computador.  

O Software é apresentado pela personagem da Turma da Mônica Magali. Todos 

os elementos que compõem o layout são imagens de alimentos, pois esta personagem 

nas histórias da Turma da Mônica está relacionada a alimentos.   
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O Jogo apresenta três níveis de dificuldade: Fácil, Normal (Médio) e Difícil. Em 

todos os níveis os objetos são os mesmos e na mesma quantidade: abacaxi, melancia, 

sunder, ovo, banana e hambúrguer. O que diferencia os níveis é a velocidade do passar 

do tempo (já que em todas as fases são dez segundos) que se tem para encaixar os 

objetos nas respectivas sombras, que pode ser mais devagar (Fácil), normal (Normal) e 

depressa (Difícil). 
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O Objetivo do jogo é encaixar os elementos, o mais rápido possível, em suas 

respectivas sombras, antes do tempo terminar.  

Cada vez que se consegue encaixar um elemento, se ganha pontos, e finalizando 

a tarefa passa-se para uma nova fase.  Dentro de cada nível, a criança precisa passar por 

cinco fases, sendo que de uma fase para outra o coeficiente de dificuldade não aumenta, 

o jogo permanece o mesmo. O jogador terá três chances (vidas) para passar de fase. 

 

As Telas apresentam um visual limpo, com poucos botões, e os sons e 

animações não tiram a atenção das crianças.  

Dentro de um determinado nível, por exemplo no Fácil, quando o jogador 

consegue passar de todas as fases, aparece um pódio com a personagem Magali no 1º 

lugar segurando como troféu um enorme cachorro-quente, ao lado esquerdo o placar 

final – somatório dos pontos – e abaixo a opção de retornar ao jogo. 
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Nesse jogo podem ser trabalhadas questões como os alimentos, as semelhanças e 

diferenças, estabelecer relações entre tamanhos, o raciocínio lógico, coordenação 

motora da criança e exercícios de uso do mouse: movimentação, clicar e arrastar, 

auxiliando na percepção da correspondência do movimento do mouse com o movimento 

do cursor na tela. 

Porém neste software não verificamos o "errado", uma vez que não possibilita a 

criança encaixar, por exemplo, a melancia na sombra do ovo, já que o programa não 

permite encaixar uma figura em uma sombra que não seja a sua. Além de não 

possibilitar a mudança dos objetos que serão encaixadas em suas respectivas sombras. É 

um programa limitado. 
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Vamos Pintar 

 

Acessado em 14 out 2011 

Produtor : Maurício de Souza Produções 

Faixa Etária do público alvo: 3 a 10 anos 

Nível de ensino: Educação Infantil ao 5º ano  

 

Ao acessarmos a página passa o referido jogo, o layout é simples, claro e 

objetivo, trazendo apenas as informações sobre o jogo. 

O software oferece a possibilidade de jogar on-line, diretamente da internet. 

 

 



 9 

Esse software é um jogo de pintura com os personagens da turma da Mônica, 

que consiste em escolher a imagem que se deseja pintar, dentre as nove opções 

disponíveis (já estabelecidas).  

 

Após, devemos escolher a imagem que se deseja pintar. Quando optamos por 

uma imagem, essa aparece na tela em preto e branco pronta para ser colorida.  

Para pintar, devemos escolher uma cor, dentre as opções da tabela de cores, e 

depois clicar no lugar em que se deseja colorir. 
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É um software interessante não só para as crianças, mas até para os adultos, uma 

vez que pode se constituir numa terapia, pois ver o desenho ficando colorido é muito 

gratificante. 

É um programa de pintura que além de trabalhar com as cores, utiliza exercícios 

de uso do mouse, pois somente com o clique do mouse é que se pode colorir a imagem. 

A Criança além de ter a oportunidade de escolher as cores que serão utilizadas, ainda 

tem a opção de mexer na intensidade, utilizando assim várias tonalidades de uma 

mesma cor, com isso, a sua pintura se torna única, ela é autora de sua figura, 

exercitando assim a sua criatividade.  

O programa tem um visual limpo e bonito, o único som apresentado é quando se 

clica nas cores. 

É importante ressaltar que não podem ser inseridas novas imagens, a criança fica 

limitada as imagens estabelecidas. As imagens coloridas pelas crianças são 
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disponibilizadas para impressão, e assim criança tem a materialização da sua obra de 

arte, possibilitando-a manusear, guardar e até presentear alguém com sua pintura. 

  

CLASSIFICAÇÃO DOS SOFTWARES 

 

Classificamos os softwares descritos acima na categoria Abordagem Pedagógica 

Instrucionista, pois oferecem orientação por instrução, as opções são definidas e o 

procedimento é automático. Dentro desta categoria são classificados como softwares do 

tipo Jogos Educacionais, visto que todos estabelecem regras a serem seguidas, além de 

constituírem uma maneira mais divertida no processo de ensino-aprendizagem, por 

despertar na criança a motivação pelo aprender. São softwares com ótimos valores 

didáticos, podendo ser utilizados nos contextos formal, não-Formal e informal.  

Entretanto, estes softwares também são Programas Tutorias, uma vez que os 

caminhos a serem percorridos durante os jogos já estão definidos, e as crianças não tem 

alternativas, nem opções de alterar o processo estabelecido, pois são tarefas pré-

definidas, não permitindo caminhos opcionais/diferenciados para alcançar o mesmo fim.  

Cabe destacar, que não verificamos nesses jogos o erro, e uma das coisas mais 

importantes ao se trabalhar com pessoas é a possibilidade de verificar os erros e acertos, 

estimulando assim o que nestes tipos de softwares não foi possível. Mas no geral, são 

softwares divertidos que despertam a curiosidade e motivam a criança no processo de 

ensino-aprendizagem. 

 


