
1 

 

Revista Tecnologias na Educação- Ano 8-Número/Vol.15-Edição Temática-TICs na Escola- Agosto2016-  

tecnologiasnaeducacao.pro.br 

 

 

SOFTWARES DE AUTORIA EM AMBIENTE ESCOLAR: O JCLIC E SUA 
CONTRIBUIÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM NAS  

SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Anderson Szeuczuk1 
 

Ana Claudia Souza2 
 

 
RESUMO 
Este estudo apresenta as possibilidades do software educacional Jclic nas series iniciais 
do ensino fundamental, enfatizando sua contribuição no processo de ensino 
aprendizagem das crianças em fase de alfabetização. Temos como objetivo  destacar os 
diferentes usos  desta ferramenta no espaço escolar, contextualizando com este objeto, 
as possíveis contribuições deste aplicativo. Considerado  um software de código aberto, 
“livre”, pode ser utilizado nas escolas com diferentes finalidades pelos educadores. 
Suas atividades são diversificadas e criadas de acordo com as necessidades didáticas 
pedagógicas dos alunos. Tem a capacidade de  envolver um público de diferentes faixas 
etárias, pelo fato de suas tarefas serem possíveis de  readequações. Neste sentido o 
professor tem o poder de atuar como mediador no conhecimento, utilizando-se da 
tecnologia em benefício a sua disciplina. Esperamos com este trabalho destacar as 
possibilidades e vantagens do Jclic no espaço escolar. 
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INTRODUÇÃO 
 

A utilização das novas tecnologias na educação escolar é uma necessidade diante  

aos desafios que os educadores se deparam no mundo contemporâneo. As crianças 

vivem em um mundo imerso na tecnologia, tendo acesso prematuramente a diferentes 

dispositivos digitais e tecnológicos, muitas vezes acabam ingressando no ambiente 

escolar, familiarizadas com estes recursos, como afirma Porto (2006): 

 

E, se a escola quiser acompanhar a velocidade das transformações que 
as novas gerações estão vivendo, tem que se voltar para a leitura das 
linguagens tecnológicas, aproveitando a participação do aprendiz na 
(re)construção crítica da imagem-mensagem, sem perder de vista o 
envolvimento emocional proporcionado, a sensibilidade, intuição e 
desejos dos alunos (PORTO, 2006, p.49). 
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O professor atualmente tem a sua disposição uma diversidade de recursos 

tecnológicos possíveis de serem adequados aos conteúdos acadêmicos de sua disciplina, 

mas em sua maioria optam pela informática. A utilização do computador como um 

instrumento facilitador do conhecimento é bem visto neste processo, por incorporar uma 

quantidade diversificada de recursos, entre eles jogos educacionais, simuladores, caça-

palavras e demais softwares educativos. 

No entanto, a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 

no espaço escolar sem um planejamento minucioso não configura-se uma prática 

adequada. Neste processo consideramos a importância dos softwares de autoria, na qual 

o professor tem a oportunidade de criar, intervir e modificar o conteúdo das atividades. 

Neste propósito apontaremos neste estudo, as possibilidades do programa 

educacional  Jclic, um projeto desenvolvido pelo “ Department of Education of the 

Government of Catalonia”,  que desde 1995 desenvolvem este conceito na construção 

de atividades colaborativas. “O JClic é um software de autoria, criado por Francesc 

Busquest em espanhol e catalão, que pode ser usado nas diversas disciplinas do 

currículo escolar” (Manual para uso do Jclic, 2010, p.10).  Trata-se de um programa 

para criação de diferentes atividades em forma de multimídia, desenvolvido na 

plataforma Java, distribuído livremente. 

Este trabalho é desenvolvido a partir de uma revisão bibliográfica de autores que 

trabalham com as novas tecnologias em ambiente escolar. No objetivo é apresentar a 

contribuição do software Jclic e suas possibilidades dentro desta modalidade 

educacional, para isso utilizaremos de amostragens das telas do software, com o intuito 

de apresentar as facilidades e contribuições do mesmo para o ambiente escolar. 

 

DISCUSSÃO DA LITERATURA 

 
Na sociedade contemporânea, as tecnologias digitais estão cada vez mais 

acessíveis  as crianças,  no entanto verificamos que no espaço escolar muitas vezes as 

TICs são negligenciadas ou  mesmo trabalhadas superficialmente pelos professores. As 
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aulas ditas “tradicionais” com o quadro de giz e papel devem ser estimuladas com 

outros recursos,  nesse contexto que  as TICs vem a contribuir no processo educativo. 

O domínio de novas tecnologias pelas crianças é cada vez mais frequente, por 

este motivo a escola não pode deixar de beneficiar-se deste meio. A tecnologia se torna 

uma aliada no processo de ensino - aprendizagem, a mesma possibilita uma atração a  

mais aos conteúdos escolares.  

O professor na atualidade tem a necessidade de incorporar estes recursos 

tecnológicos de maneira que venham à contribuir com sua disciplina em sala de aula. A 

maioria das escolas públicas no Brasil, possuem um laboratório de informática, sendo 

assim, a utilização de softwares educacionais na escola constitui-se uma grande 

contribuição para o processo de ensino aprendizagem  quando utilizado de maneira 

adequada. 

 O educador neste processo deve procurar outras metodologias para cada 

trabalho em sala de aula, pois “[…] o professor deve ser constantemente estimulado a 

modificar sua ação pedagógica (LOPES, 2004, p. 4). Percebemos como o professor 

deve adequar sua metodologia de ensino, de acordo com as necessidades de 

aprendizagem dos alunos, com o uso de softwares educativos, a intervenção pedagógica 

do professor deve ser constante durante o aprendizado do aluno: 

 

A informática na educação que estamos tratando, enfatiza o fato de o 
professor da disciplina curricular ter conhecimento sobre os potenciais 
educacionais do computador e ser capaz de alternar adequadamente 
atividades tradicionais de ensino-aprendizagem e atividades que usam 
o computador (VALENTE, 1999, p.1). 
 

A utilização do computador em sala de aula possibilita resultados satisfatórios 

suprindo carências, desinteresses e dificuldades dos alunos. O professor tem a 

possibilidade de utilizar os programas educacionais a seu favor, direcionando seus 

objetivos educacionais para os softwares de autoria: 

Os programas de autoria permitem fazer apresentações interativas e 
com multimídia, usando a tela do computador como se fossem páginas 
de um livro eletrônico. Quase qualquer coisa que se faz em papel pode 
ser feita em formato eletrônico, com a vantagem de poder adicionar 
som e imagem em movimento. Cada página pode ter texto, figuras, 
animações, vídeo e sons ou música. Os elementos multimídia podem 
ser parte da página, serem exibidos após certo tempo ou ainda serem 
ativados através de um botão ou por um movimento do mouse 
(MERCADO, 2002, p.68). 
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Com estas características os softwares de autoria possibilitam uma vantagem em 

sua utilização, são programáveis e editáveis de acordo com as necessidades dos 

usuários, um professor que percebe dificuldades em determinado conteúdo, pode 

preparar uma atividade com este software facilitando e estimulando seus alunos.  

A utilização do Jclic nas aulas de informática vai muito além das aulas 

tradicionais nos laboratórios, na qual muitas vezes  os professores apresentam 

conteúdos prontos e acabados,  como jogos educacionais ou mesmo pesquisas online 

sem a necessidade de um esforço intelectual por parte dos alunos. 

Este tipo de atividades de um lado supre a necessidade de inserir o aluno em um 

ambiente tecnológico, mas por outro acaba levado o aluno para o mesmo caminho da 

reprodução de conteúdo. Para isso destacamos a contribuição dos softwares de autoria 

no ambiente escolar. 

O Jclic é considerado de autoria, pois cada usuário tem a possibilidade de criar 

atividades de acordo com suas necessidades didáticas pedagógicas, utilizando-se de 

animações, imagens e sons, com a possibilidade de delimitações aos usuários, quanto a 

tentativas e computando relatórios de erro de cada atividade, podendo apresentar 

inclusive  um resumo detalhado do desempenho e dificuldade dos alunos. 

 

O uso do software de autoria na construção de jogos permite que o 
aluno, ao agir como autor, utilize os vários recursos de multimídia que 
este tipo de software oferece como, por  exemplo,  inserir  nas  
atividades  sons  e  imagens  em  diversos  formatos. Além  disso,  em  
programas  como o  Jclic,  ele poderá mudar  a  interface,  criar um  
título, definir  com quantos  erros  a  atividade  deve  recomeçar  e  
escrever  uma mensagem  de  estímulo  para  aqueles  que buscarem 
finalizar o jogo (SILVA,  2013, p.31). 

 

A utilização de softwares educativos em ambientes escolares, devem partir das 

necessidades didáticas e pedagógicas dos discentes, não simplesmente como um mero 

instrumento de ilustração das atividades do professor, seu uso tem de partir das 

previamente de um planejamento com objetivos e finalidades bem delimitados: 

 

A escolha de programas de computador, também conhecido como 
"software", deve ser baseada em critérios avaliando-se as 
possibilidades pedagógicas de uso no ensino. Os melhores programas 
são aqueles em que o aprendiz usa seu raciocínio e pesquisa 
informações para resolver os desafios. Atualmente existe uma grande 
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quantidade de "softwares" que são disponibilizados gratuitamente e 
podem ser utilizados para uso educacional (MERCADO, 2002, p.66). 

 
O professor é o responsável pela escolha dos melhores softwares educacionais 

para sua disciplina. Um determinado programa pode trazer melhores resultados para 

uma disciplina do que para outra, com isso o docente partindo de uma análise das 

necessidades e carências de seus alunos, pode escolher o melhor meio para facilitar a 

abstração do conteúdo escolar  de sua disciplina. 

Nesta linha de pensamento destacamos  a importância do método construtivista, 

na qual o aluno por meio de seu interesse e curiosidade procura investigar e procurar 

soluções para determinados problemas. Com o Jclic o tem a possibilidade de participar 

ativamente de seu processo de ensino aprendizagem, por meio da experimentação o 

próprio programa estimula o raciocínio lógico, nesta linha de pensamento ponderamos 

que o próprio ato de errar nas atividades torna-se um desafio e estimulo ao aluno, que 

tem o interesse em concluir e passar para próxima etapa. 

Um das limitações ao uso de softwares em ambiente escolares, refere-se aos 

direitos autorais, no Brasil pela Lei Federal nº 9.609 , de 19 de fevereiro de 1998,  com 

isso o professor tem uma certa restrição com relação a utilização de alguns recursos 

disponíveis, outro problema refere-se ao acesso a internet que ainda é restrito em 

algumas escolas, há casos em que não se há acesso a internet, outros que a mesma tem 

uma velocidade reduzida, ou ainda restringida ao acesso a determinados conteúdos 

pretendidos pelos docentes. Outro diferencial deste programa se refere ao mesmo ser 

um software livre:  

Software livre ou um programa livre é todo aquele que tem uma 
licença de uso que garante aos usuários dele e de seus derivados os 
seguintes direitos (www.gnu.org): de copiar: o usuário pode copiar o 
programa (fonte e objeto) livremente; de alterar: o usuário pode alterar 
o programa livremente; de conhecer: o fonte não pode ser escondido 
ou ter sua distribuição restrita de qualquer maneira (MERCADO, 
2002, p.68). 
 

Enquanto de uma lado há desenvolvedores preocupados  em lucrar com o 

desenvolvimento e venda dos programas, de outro encontramos pessoas que com os 

softwares livre não se preocupam com o lucro, mas sim com o compartilhamento dos 

softwares que podem ser melhorados e livremente distribuídos. 
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Considerando a precariedade e desatualização dos computadores das escolas 

públicas no Brasil, este elemento sustenta ainda mais a utilização do Jclic, pois as 

características mínimas para funcionamento são básicas, e facilmente encontradas nos 

laboratórios de informática. 

 

 

COMO FUNCIONA 

O Jclic é um software na modalidade  livre, podendo ser colaborativo na medida 

que suas atividades são passiveis de serem compartilhadas na biblioteca do projeto, 

disponível  no endereço (http://clic.xtec.cat/) para outros usuários de todo mundo, 

disponível em vários idiomas, inclusive o português.   

Pode ser instalado em computadores com sistemas operacionais Windows, 

Linux e o OS X , desde que este sistema disponha do  software Java 1.6 ou superior. 

Com configurações mínimas de processador 166MHz, 32 Mb de RAM, 50 MB de 

espaço livre no disco rígido,  com Java 1.3.1 ou acima  (Manual para uso do Jclic, 2010, 

p.11). 

A figura a seguir apresenta a página inicial do projeto “Clic”, onde contamos 

com diferentes recursos:  

 

Figura 1-  Janela da página Web da ClicZone. 

 

Fonte: Clic Zone, 2016. 
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Percebemos como na página oficial do programa, temos a possibilidade de fazer 

o download do Jclic e das atividades compartilhadas pela comunidade através da 

biblioteca colaborativa. Os computadores que receberam este aplicativo não 

especificamente necessitam de acesso a internet, podendo receber posteriormente o 

software e as atividades,  que podem ser salvas em dispositivos removíveis como 

pendrives, Cds, cartões de memória e repassadas a computadores sem acesso a internet.  

Quando é realizado o download do programa, o professor conta com três 

aplicativos disponíveis; o JClic player, que é  utilizado pelos usuários  para  o 

desenvolvimento das  atividades, o JClic author, utilizado pelo professor para 

modificação de atividades baixadas, ou elaboração de conteúdos a partir de suas 

necessidades, e o JClic reports pode ser utilizado para visualização de resultados 

estatísticos das atividades realizadas pelos alunos. 

Na tela a seguir apresentamos a tela inicial de um novo projeto de autoria do 

professor, na qual podemos observar, como o  Jclic conta com um leque de opções, suas 

atividades podem ser de  associação complexa, associação simples, jogo de memória, 

exploração, identificar célula, ecrã de informação, quebra-cabeças duplo, quebra-

cabeças de troca, quebra-cabeças com lacuna texto, completar texto,  preencher lacunas, 

identificar elementos do texto, ordenar elementos, resposta escrita, palavras cruzadas e 

sopa de letras (Clic Zone, 2016). 

Figura 2-  Projeto de uma nova atividade 

 

Fonte: Captura de tela do programa Jclic 
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As possibilidades deste programa dentro do ambiente escolar são diversas, por 

não depender exclusivamente de acesso a internet para sua utilização pode ser utilizado   

em escolas onde a rede  não esta possível,  foi desenvolvido para funcionar na 

plataforma java, possibilitando a incorporação de atividades diversas que podem ser 

criadas pelo professor. Percebemos a seguir, a janela do programa onde uma atividade 

de “associação simples” foi criada. 

 

Figura 3-  Montagem atividades associação simples. 

 

Fonte: Captura de tela do programa Jclic 

 

 

Dentro desta página o professor pode optar com reunir, imagens de sua preferência 

desde que nos formatos gif, jpg, png, bmp, iço, que são aceitos pelo programa. As cores 

do fundo da janela também podem ser diversificas e da preferência do usuário.  

 

Usos na educação do Jclic 

Consideramos que uma das grandes vantagens deste programa na educação,  

refere-se a sua disponibilidade de utilização em diversas disciplinas escolares e 

diferentes faixas etárias. No entanto, neste trabalho salientamos a contribuição deste 

aplicativo nas séries iniciais do ensino fundamental, principalmente no primeiro e 

segundo ano, onde muitas crianças tem dificuldades na alfabetização e primeiros 

cálculos, como destaca Silva (2013): 
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As dificuldades no ensino de matemática constituem, já há algum 
tempo, preocupação para os estudiosos cujas pesquisas são destinadas 
às questões inerentes à aplicação de metodologias de ensino desta 
ciência, que ao longo do tempo tem sofrido discriminação, 
precisamente, pela rigorosidade de seus métodos, que podem causar 
ansiedade e/ou rejeição devido a sua natureza precisa, exata e sem 
imprecisões que diferencia claramente os acertos dos erros (SILVA, 
2013, p.13).  

 

Entendemos que determinados conteúdos escolares podem ser de difícil 

abstração por representarem um elemento “distante da realidade” material da criança. 

Com o uso deste aplicativo, o professor além de promover a “inclusão digital” daqueles 

que não tem acesso a um computador em casa, provoca o interesse dos envolvidos ao 

desafiar e estimular seu raciocino durante as atividades. 

 

 

Figura 4: Tela atividade software Jclic 

 

Fonte: Captura de tela do programa Jclic 

 

O Jclic pode ser utilizado de maneira interdisciplinar, na medida em que suas 

atividades possibilitam abordagens  diversificadas,  onde o professor pode optar por 

incluir no mesmo projeto, atividade de diferentes disciplinas visando estender para os  

demais conteúdos escolares o trabalho com determinado tema.  
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Na tela a seguir apresentamos uma opção do programa Jclic para professores 

que trabalham com alfabetização nas séries iniciais do ensino fundamental, nesta etapa 

do programa é possível o professor elaborar de acordo com suas necessidades um caça 

palavra: 

 

 Figura 5: Tela atividade software Jclic 

 

Fonte: Jclic , 2016 

Nas séries iniciais a abstração do conteúdo pelas crianças muitas vezes torna-se 

um desafio para o professor, com isso  atividades de alfabetização utilizando deste 

recurso tendem a contribuir com o aprendizado. 

O professor que elabora este material tem a opção também de escolher as cores 

destas janelas, das palavras, e o conteúdo que formará as mesmas, quando o aluno 

encerrar todas atividades poderá passar para próxima,  que poderá ser da mesma ou 

diversificada, como um quebra cabeças. 

Na janela a seguir, destacamos a atividade de formação de quebra-cabeças, 

podendo ser mesclada no mesmo projeto, que podem ser formado pelo professor de 

acordo com suas necessidades didáticas, tendo a opção de escolher mapas, figuras e 

demais atividades que facilitem a abstração de conteúdos por parte dos alunos. 
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Figura 6: Tela atividade do Jclic 

 

Fonte: Wikipédia, 2016.  
 

É perceptível que atividades desta modalidade contribuem significativamente 

para o desenvolvimento intelectual da criança, o professor tem a opção de construir 

atividades diversificadas dentro do mesmo projeto que será executado pelo educando, 

sendo possível  intercalar algumas com dificuldades superiores e outras mais 

acessíveis..  

Percebemos na tela a seguir, como é possível o professor ter acesso a um 

relatório individual das atividades executadas  por cada usuário, como número de 

acertos, erros e pontuação, um instrumento de avaliação diante as dificuldades dos 

alunos. 

Figura 7: Tela atividade do Jclic 

 
Fonte: Clic Zone 1, 2016   
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Esta atividade contribui para o processo de aprendizagem das crianças em 

diferentes aspectos, com a possibilidade de facilitar a coordenação motora de crianças 

nos primeiros anos escolares, tanto para atrair a atenção das mesmas para o 

desenvolvimento e conclusão das atividades, quanto para estimular o desenvolvimento 

cognitivo. A criança tem a percepção que está jogando tentando vencer as etapas das 

atividades e ao mesmo tempo aprendendo com suas dificuldades. 

À medida que as crianças têm dificuldades no desenvolvimento das atividades, 

eles tendem a desistir e procurar auxilio com outros colegas, o programa acaba 

estimulando o ambiente colaborativo por parte das crianças para que juntas 

desenvolvam mais uma etapa do ambiente de aprendizagem. 

 
 
CONCLUSÃO  

A tecnologia como mediadora do conhecimento pode trazer excelentes 

resultados na educação, o uso da informática pode ser adequado as necessidades 

pedagógicas e didáticas dos professores. Mas como qualquer outra ferramenta didática 

também exige um planejamento, preparação e intervenção do educador. 

Apresentamos as vantagens e contribuições do Jclic no espaço escolar, a 

ferramenta apresenta muitas possibilidades para o professor, principalmente nas séries 

iniciais do ensino fundamental  quando surgem  muitas dificuldades que podem ser 

intermediadas com novos recursos tecnológicos. O Jclic pelas suas características e 

particularidades pode ser utilizado por professores de diferentes disciplinas, vindo a 

contribuir com os conteúdos básicos do ambiente escolar.  

 Esperamos com este trabalho, ter contribuído para que educadores tenham 

interesse na utilização deste software na educação.  Além de ter apresentado de forma 

sucinta as opções deste aplicativo no ambiente escolar, também procurarmos contribuir 

com pesquisas sobre o uso do Jclic na educação. 
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