
O Digital e o Currículo 

527 

AGENTES PEDAGÓGICOS ANIMADOS EM AMBIENTES INTERACTIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

 
Joana Faria 

Escola Secundária de Vilela 
j.o.a.n.a@sapo.pt 
Isabel Cabrita 

DDTE - Universidade de Aveiro 
icabrita@dte.ua.pt 

 
Resumo 
Uma das características comummente encontradas nos softwares para fins didácticos é a presença de personagens 
animadas que procuram captar a atenção do utilizador, motivá-lo ou, ainda, ajudá-lo a realizar certas tarefas. 
Estas personagens são utilizadas com base na característica humana de “antropomorfizar” os objectos. Assim, 
concebem-se figuras que acompanham o utilizador durante a exploração dos softwares como se de um companheiro 
real se tratasse. No entanto, os objectivos que levaram à inclusão destas figuras nem sempre são cumpridos, talvez 
pelo processo de design não ser centrado no utilizador, ou por falta de uma avaliação sistemática desses produtos e 
das suas personagens.  
O estudo que agora se apresenta teve como tema central os agentes pedagógicos animados, realizado com o objectivo 
de analisar o seu impacto na interacção com ambientes virtuais de aprendizagem e, mais especificamente, com o 
software educativo TeLL me More® Kids. 
Para compreender a influência destas personagens no desenvolvimento de apetências e de competências transversais 
e específicas da área disciplinar de Inglês, efectuou-se um estudo de caso numa turma de sexto ano do Ensino Básico, 
no ano lectivo de 2004/2005.  
Os resultados mostraram que os agentes pedagógicos animados, independentemente da sua complexidade 
tecnológica, actuam sobretudo ao nível da emoção e da motivação, o que, por sua vez, constitui um factor essencial 
para o desenvolvimento cognitivo dos alunos. 
Palavras-chave: agentes pedagógicos animados, personagens virtuais, softwares educativos, ambientes interactivos 
de aprendizagem e interfaces emotivas. 
 
Abstract 
One of the features commonly found in didactic software is the presence of animated characters that try to catch the 
user’s attention, motivate him or, further, help him carry out certain tasks. 
These characters are used on the basis of the human trait to anthropomorphize the objects. They are thus conceived to 
accompany the user during the exploration of the software as though they were real mates. However, the goals which 
led to the inclusion of these figures are not always achieved, perhaps due to the fact that sometimes the design 
process is not centred on the user, or perhaps because those products and their characters are not submitted to a 
systematic evaluation procedure. 
The animated pedagogical agents were the central theme of the study that is presented here, which took place with the 
objective to analyse their impact in the interaction with learning virtual environments and, more specifically, with 
TeLL me More® Kids educational software. 
In order to understand the influence of these characters in the development of appetencies and transversal and specific 
skills in the subject area of English, a case study was held with a sixth-year form of a Basic School, during the 
2004/2005 school year.  
The results showed that animated pedagogical agents, independently of their technological complexity, act mostly on 
the level of emotion and motivation, which, by its turn, constitutes an essential factor in the cognitive development of 
the students. 
 
1. Introdução 
A utilização das tecnologias de informação e comunicação, no processo de aprendizagem das crianças e 
dos adultos, tem vindo a tornar-se uma necessidade devido à sua inclusão em quase todos os sectores da 
sociedade (Balestro & Mantovani, 2000).  
Embora esta perspectiva, mais utilitarista, persista, outros olham para o computador como uma 
ferramenta que apresenta um enorme potencial para trazer mudanças à educação, permitindo desenvolver 
formas inovadoras de ensinar e de aprender. 
Papert falava, já em 1980, sobre o desajuste dos conteúdos das disciplinas em relação ao mundo real e 
prevenia que deveriam ser encontrados modos de os abordar de maneira a servirem para fazer alguma 
coisa, usando-os de forma construtiva. 
Apesar de se terem passado vinte e sete anos e de se continuar a falar em progresso, ainda se pode 
observar algum receio na utilização das TIC ou uma exploração limitada das suas potencialidades.  
Blikstein & Zuffo (2003) defendem que devem ser propostos princípios para a construção de ambientes 
de aprendizagem alternativos, utilizando as tecnologias como matéria-prima de construção, superando o 
modo mais usual como têm vindo a ser utilizadas, ou seja, como meio de transmissão de informação. Os 
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mesmos autores dizem que se torna, assim, necessário pensar na forma como são disponibilizadas as 
tecnologias e de que modo o seu uso pode desafiar as estruturas existentes em vez de as reforçar. 
Um conceito que tem vindo a ganhar expressão no sistema de ensino, principalmente com a valorização 
do desenvolvimento de competências, em vez da aquisição de conhecimentos, tem sido o “aprender 
fazendo”. Este conceito levou à concepção de ambientes de aprendizagem que tentam colocar os alunos 
em papéis significativos e de responsabilidade, onde enfrentam problemas semelhantes aos reais, em 
contexto também real ou simulado (através de ambientes virtuais de aprendizagem).  
Segundo Schank (2000, em Green, 2000), para quem a aprendizagem resulta também da procura de uma 
justificação para os erros realizados durante o desempenho de uma tarefa, o valor do computador é 
precisamente o de permitir às crianças que “aprendam fazendo”. Assim, os alunos terão a possibilidade de 
desenvolver conhecimento que poderá ser transferido das experiências educativas para a prática do 
mundo real (Schank & Neaman, 2001). 
Também Balestro & Mantovani (2000) defendem que a possibilidade de se interagir na aprendizagem é 
importante para que a mesma se torne significativa. 
A evolução das tecnologias e, principalmente, da inteligência artificial ao serviço da educação oferece 
novas possibilidades na concepção de ambientes interactivos de aprendizagem que permitem que os 
alunos aprendam através da resolução de problemas. No entanto, muitos deles ainda não passam de 
protótipos, fazendo com que continuem a prevalecer, no nosso mercado, os produtos de cariz mais 
comportamentalista que propõem exercícios fomentadores da memorização mecânica. 
Um dos aspectos que se revelam mais interessantes e promissores é o papel das tecnologias de 
informação e comunicação na motivação dos aprendentes, que funciona como um dos elementos mais 
importantes na aprendizagem, sendo compreensível que a falta dela se torne num obstáculo para o 
desenvolvimento de competências. Segundo Schank & Neaman (2001) a motivação afecta a cognição já 
que o que se aprende e como as memórias estão organizadas é determinado pelos objectivos que se 
perseguem quando se está a aprender. A motivação afecta, assim, a participação em actividades de 
aprendizagem e o grau de atenção com que se está. 
Podendo a motivação, enquanto pilar fundamental da aprendizagem, ser explorada a vários níveis dentro 
do campo da multimédia em educação, optou-se por destacar, no estudo aqui apresentado, a área dos 
softwares educativos como ambientes interactivos de aprendizagem. 
Os softwares educativos apresentam grandes potencialidades para a inclusão de meios que fomentem a 
interactividade assim como a capacidade exploratória e de descoberta das crianças. Esta forma de 
aprender, por vezes aliada também à diversão, pode aumentar a sua motivação. 
O crescimento do mercado de softwares educativos levou à necessidade de se tentar definir critérios para 
a sua selecção e avaliação. Deste modo, têm vindo a ser desenvolvidas diversas propostas para esse fim, 
destacando-se as checklists (Squires & McDougall, 1994). No entanto, Squires & McDougall (1994) 
defendem que elas apresentam limitações, tais como problemas a nível dos critérios propostos, que são 
demasiadamente generalistas ou específicos e, em especial, o facto de darem maior ênfase às questões 
técnicas em detrimento das educacionais. 
Os autores referidos sugerem, para auxiliar na selecção e na avaliação dos softwares educativos, um 
paradigma que se baseia na interacção entre as perspectivas dos três intervenientes principais dos 
ambientes educativos suportados pelo computador: aluno, professor e designer (esquema 1).  
 

 
 

Esq. 1: Paradigma da interacção das perspectivas 
(Squires & McDougall, 1994) 

A proposta de Squires & McDougall (1994) afasta, assim, as suas preocupações dos atributos dos 
softwares, usualmente técnicas, dando maior relevo às educacionais, tais como: as interacções na sala de 
aula, as teorias do processo de ensino e de aprendizagem, as questões do currículo, as actividades da aula, 
os papéis do professor, a responsabilidade e a autonomia do aluno, entre outros. 
Um aspecto também importante a ser analisado na escolha de um software diz respeito à sua interface. 
Sabe-se que uma das formas de atingir o objectivo de estimular, motivar e encorajar para a aprendizagem 
se prende com a inclusão de agentes virtuais/personagens em aplicações edutainment, que conciliam o 
entretenimento e um propósito educativo. Estas personagens, dependendo da sua qualidade de interacção 
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e visual, têm a capacidade de orientar e até mesmo cooperar com o aprendente nas tarefas que este tem 
que desenvolver. 
O facto de algumas serem animadas vai de encontro ao imaginário das crianças, povoado por personagens 
que se podem tornar suas companheiras. Segundo Ackermann (2000), as pessoas têm a capacidade de 
tratar as personagens fictícias como se elas fossem reais e de personificar coisas, sendo isto importante 
porque coloca a empatia e a imaginação ao serviço da inteligência.  
Note-se que, nos últimos anos, ao contrário de se transformarem as personagens reais ou fictícias em 
virtuais, observa-se a transposição de personagens virtuais como o Super Mário e a Lara Croft, para a 
realidade e, ainda que seja só para a realidade do cinema, são interpretadas por pessoas reais. 
 
2. Agentes pedagógicos animados 
No final da década de noventa, começou a falar-se de um novo paradigma dos ambientes de 
aprendizagem - o paradigma dos agentes pedagógicos animados (Johnson et al., 1999). Estas 
personagens, que apresentam “semelhanças com a realidade”, habitam em ambientes de aprendizagem 
com a função de promover interacções “face-a-face” (id.) com os alunos, mais significativas para o 
processo de ensino e de aprendizagem. 
Embora existam outras áreas de investigação envolvidas, este paradigma tenta juntar os animated 
interface agents (Hayes-Roth & Doyle, 1998, em Johnson et al., 1999) que propõem uma nova metáfora 
para a interacção homem-computador, baseada no diálogo “face-a-face” (Johnson et al., 1999), e os 
knowledge-based learning environments (Wenger, 1987, em Johnson et al., 1999) que procuram conceber 
softwares educativos que se adaptem aos aprendentes, individualmente, através do uso da inteligência 
artificial. 
Pela conjugação das duas ideias, definiu-se uma nova área de investigação - os agentes pedagógicos 
animados - APA (Lester et al., 1999 e Rickel & Johnson, 1999, em Johnson et al., 1999). 
 
2.1 Comunicação não-verbal 
A diferença entre os diálogos tutoriais e os agentes pedagógicos animados está no facto dos primeiros 
utilizarem essencialmente interacções verbais e os segundos oferecerem a possibilidade de se explorar a 
comunicação não-verbal.  
A aposta nos meios de comunicação não-verbais teve origem nos estudos da literatura psíquica e 
sociológica do comportamento humano na conversação. Nos diálogos entre humanos são utilizados sinais 
não-verbais que ajudam a regular a conversa e a complementar a expressão verbal. 
Miller (1981, em Marriott & Beard, 2004) defende que apenas 7% de uma mensagem é transmitida 
através das palavras, sendo o resto comunicado pelas expressões faciais (55%) e entoação vocal (38%). 
A possibilidade de complementar os comentários verbais com feedbacks não-verbais permite que um 
agente virtual disponha de um leque mais amplo de respostas do que os primeiros sistemas tutoriais.  
Segundo Johnson et al. (1999) a exploração da comunicação não-verbal tornou-se, assim, num potencial 
que pode ser utilizado para: 

• o agente exemplificar como se realizam as tarefas; 
• focalizar a atenção do aprendente num dado pormenor, fazendo uso da locomoção, de um 

olhar fixo, da contemplação, da expressão de admiração e de gestos; 
• providenciar um feedback discreto a propósito de uma acção do aluno, através de um aceno 

da cabeça ou das expressões faciais, sem que interrompa o seu processo mental; 
• e fornecer um feedback mais exagerado (no sentido positivo) para felicitar o sucesso dos 

alunos na resolução de uma tarefa ou de um problema. 
 
2.2 Interfaces emotivas 
As emoções humanas têm vindo a ganhar importância nas investigações a nível neurológico e 
psicológico, sendo os seus resultados utilizados para pensar em produtos interactivos com interfaces mais 
amigáveis e que provoquem reacções emotivas nos utilizadores: 
“More recently, designers have become interested in how to design interactive products that elicit specific 
kinds of emotional responses in users, motivating them to learn, play, be creative, and be social.” (Preece 
et al., 2002: 141). 
O facto das pessoas atribuírem qualidades humanas aos computadores está ligado à sua tendência de 
“antropomorfizar” (Preece et al., 2002) os objectos. Esta capacidade tem sido determinante para a 
tentativa de se desenvolver interfaces mais amigáveis baseadas na emoção. 
A junção desta característica humana com o facto dos agentes virtuais apresentarem novas 
potencialidades, a nível da comunicação não-verbal e da adequação dos seus comportamentos aos 
utilizadores, fez com que se procurasse neles formas de tornar as experiências de aprendizagem mais 
significativas. E, de facto, eles têm já revelado, através de alguns estudos, a sua capacidade de fomentar 
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respostas nos aprendentes ao nível da emoção e da motivação, podendo, assim, influenciarem, também, o 
seu desenvolvimento cognitivo.  
 
2.3 Resultados da investigação na área dos APA 
A investigação sobre os agentes pedagógicos animados tem a finalidade de encontrar formas de utilizar os 
agentes virtuais no contexto educativo, explorando as capacidades, já referidas, que estas personagens 
apresentam ao nível da emoção e da motivação, principalmente nas crianças. 
Os aspectos didácticos que têm vindo a ser considerados na concepção de ambientes interactivos de 
aprendizagem com agentes pedagógicos animados incluídos baseiam-se, usualmente, na teoria 
construtivista, na realidade virtual, na multimédia e nos aspectos sociais e culturais. 
No que se refere à teoria construtivista, alguns investigadores defendem que os agentes pedagógicos 
animados devem habitar em ambientes onde o papel do aprendente seja menos passivo, confrontando-o 
com micromundos que se assemelham ao seu mundo real e onde são propostos problemas para serem 
resolvidos de forma construtiva (Lester et al., 2001).  
Nos últimos anos, tem-se observado um crescimento da aplicação de agentes virtuais na realização de 
tarefas que eram usualmente efectuadas por seres humanos (Prendinger & Ishizuka, 2004). 
Os agentes virtuais assumem, assim, a função de assistentes de e-commerce, que dão informações sobre 
produtos, de personagens de jogos de vídeo e de dramas interactivos, de companheiros de aprendizagem e 
de tutores ou instrutores em ambientes interactivos de aprendizagem, de representantes de comunidades 
on-line, de companheiros de comunicação em terapia, de especialistas em busca de informação na Web, 
entre outros. 
Os nomes atribuídos a estes agentes variam, sendo exemplo o termo life-like characters (Prendinger & 
Ishizuka, 2004), que tem origem nos comportamentos semelhantes aos reais, e lifelike pedagogical agents 
(Lester et. al, 2001) se tiverem uma função pedagógica (figura 1). 

 

 
 

Fig. 1: Papous 
(INESC-ID/GAIPS) 

No que respeita aos agentes pedagógicos animados, têm vindo a ser desenvolvidos vários tipos de 
projectos que incluem personagens muito diferentes, desde as mais complexas em 3D, e que têm 
características semelhantes às encontradas nos sistemas tutoriais inteligentes, adicionando-lhes as 
capacidades dos ambientes virtuais imersivos, até às menos complexas, do tipo cartoon.  
Apesar de já existirem vários projectos desenvolvidos, continua a sentir-se a necessidade de se realizarem 
estudos que avaliem o impacto destes agentes virtuais. 
O projecto Design-A-Plant (Lester et al., 1997) é um dos casos em que o software e respectivo agente 
pedagógico animado, o Herman the Bug, foram alvo de um estudo empírico junto do público-alvo 
(crianças com uma média de idades de doze anos).  
A avaliação deste projecto mostrou que os ambientes de aprendizagem, onde habitem agentes virtuais, 
podem ser pedagogicamente efectivos e ter, simultaneamente, um efeito bastante motivador nos alunos. 
Este estudo revelou, ainda, o Persona Effect (Lester et al., 1997), que significa que a presença de uma 
personagem com semelhanças ao ser humano, num ambiente interactivo de aprendizagem, mesmo que 
não seja muito expressiva, pode ter um efeito positivo na percepção do aprendente da sua experiência de 
aprendizagem.  
Lester et al. (1997) chamam a atenção para o facto de que, para conceber um software, com o objectivo 
de promover um ambiente de aprendizagem suportado por agentes pedagógicos, é necessário 
compreender qual a percepção dos alunos desses agentes. Esta percepção relaciona-se principalmente 
com algumas dimensões afectivas tais como: “encorajamento”, “utilidade”, “credibilidade” e “clareza”. 
Para que os agentes pedagógicos animados tenham um impacto positivo, devem dar ao utilizador a 
impressão de serem reais e credíveis, revelando comportamentos que se mostrem o mais naturais e 
apropriados possível. Isto porque os comportamentos não naturais podem funcionar como elementos de 
distracção, devido a chamarem mais a atenção para si próprios (Johnson et al., 1999). 
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Segundo Paiva (2000, em Prendinger & Ishizuka, 2004), a emoção e a personalidade constituem as bases 
afectivas da credibilidade, sendo utilizado o termo socially intelligent para caracterizar a semelhança das 
personagens com os seres humanos (Elliot & Brzezinski, 1998, em Prendinger & Ishizuka, 2004). 
A personalidade de um agente pedagógico animado pode, assim, influenciar as emoções de um 
aprendente e, consequentemente, a sua motivação para a exploração de um ambiente interactivo de 
aprendizagem. 
Também para Baylor (2000, em Baylor & Ryu, 2003) a existência de uma persona1 é uma condição 
fundamental para que o agente seja um mentor/conselheiro eficiente no ambiente educativo. Esta 
investigadora defende, ainda, que as características que constituem a persona do agente pedagógico 
passam pela sua capacidade de ser: 

• “cativante”, para facilitar a sua relação com o aluno e para o motivar relativamente às tarefas 
de aprendizagem; 

• “semelhante a uma pessoa”, principalmente por expressar emoções e demonstrar 
personalidade (Prendinger & Ishizuka, 2001, em Baylor & Ryu, 2003) facilitando, assim, a 
sua credibilidade e promovendo a relação com o aprendente; 

• “credível”, demonstrando ser digno de confiança (Baylor, 2001, em Baylor & Ryu, 2003), 
competente (Maes, 1997, em Baylor & Ryu, 2003) e consistente nos seus comportamentos 
(Rousseau & Hayes-Roth, 1998, em Baylor & Ryu, 2003); 

• “semelhante a um instrutor”, para representar de modo eficiente os conteúdos e as pedagogias 
(Baylor, 2000, em Baylor & Ryu, 2003). 

A credibilidade dos agentes é, assim, importante na tentativa de cativar o aprendente para a exploração da 
aplicação e de o manter entusiasmado com a mesma. Ela depende bastante da qualidade visual das 
personagens e das propriedades do sistema que controla os seus comportamentos. 
No que reporta a esses mesmos comportamentos, eles não devem ser demasiadamente dedutíveis pois, se 
forem reconhecidos facilmente, reduzem a credibilidade; devem ser gerados tendo em conta as acções do 
aprendente e devem ser discretos e naturais.  
Outra conclusão, retirada de alguns estudos experimentais que envolvem agentes pedagógicos animados, 
foi a de que eles podem trazer mais benefícios se juntarem a imagem e o som para fornecer conselhos 
práticos e teóricos. 
Segundo Reeves & Nass (1996, em Baylor & Ryu, 2003), a presença da voz traz benefícios a nível da 
motivação por indicar uma presença social.  
Também Moreno & Mayer (1999, em Baylor & Ryu, 2003) afirmam que os alunos que utilizam 
aplicações com apresentações visuais acompanhadas de narração revelam melhores resultados do que os 
que apenas têm acesso a essas apresentações acompanhadas de texto. No entanto, entendeu-se que a 
narração de voz deve ser acompanhada dos respectivos textos para reduzir a sobrecarga cognitiva e 
melhorar a aprendizagem (Moreno & Mayer, 2000, em Baylor & Ryu, 2003). 
Relativamente à imagem de um agente e sua animação, as investigações têm revelado algumas opiniões 
divergentes. Apesar de alguns estudos terem mostrado bons resultados quanto ao uso de agentes 
animados, existem opiniões como a de Moreno et al. (2001, em Baylor & Ryu, 2003) que denominaram 
de interference hypothesis a possibilidade deles serem vistos pelo aluno como estranhos ao ambiente e 
provocadores de distracção. 
Também Lester et al. (1997) alertam para a possibilidade de agentes que apresentem comportamentos 
extremamente activos se tornarem rapidamente intrusivos e irritantes. 
Ainda que prevaleça a necessidade de se realizarem mais avaliações para se compreender se realmente os 
agentes pedagógicos animados têm impacto na aprendizagem, Lester et al. (1997) concluíram que é 
possível que haja um efeito cognitivo no desenvolvimento de conhecimento superior. Isto porque os 
agentes, ao captarem a atenção dos alunos para a aprendizagem, podem estar a estimular a reflexão e a 
auto-explicação. 
Os investigadores têm tido dificuldade em separar o efeito cognitivo do efeito da motivação no 
desempenho do aluno pois, como se disse anteriormente, os estudos mais recentes na área da psicologia e 
da neurologia apontam para a ligação entre o domínio racional e emotivo do ser humano. 
Os benefícios educativos dos agentes pedagógicos animados, principalmente a nível da sua capacidade de 
exibir comportamentos emotivos apropriados aos alunos, são quatro (Elliot et al., 1999, em Lester et al., 
2001): 

• o primeiro diz respeito ao facto de um agente que demonstre preocupação com o progresso 
do aluno poder transmitir a ideia de partilha, o que, consequentemente, apresenta a hipótese 
de despertar nele uma maior preocupação com a sua própria aprendizagem; 

                                                            
1 Baylor utiliza o termo agents with a persona para se referir aos anthropomorphic agents. 
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• o segundo refere-se à possibilidade destes agentes, por serem sensíveis ao progresso dos 
alunos, poderem intervir quando sentem que eles possam estar a atingir um estado de 
frustração com o seu desempenho, arriscando-se a perder o interesse; 

• o terceiro benefício prende-se com o entusiasmo que o agente transmite pelos assuntos 
abordados podendo promover no aluno esse mesmo entusiasmo; 

• por último, um agente pedagógico que seja dotado de uma personalidade rica e interessante 
pode tornar a experiência de aprendizagem mais divertida.  

Se um agente pedagógico animado conseguir captar a atenção do aluno, tornando a interacção entre ele e 
o ambiente virtual de aprendizagem mais interessante, pode proporcionar, também, uma perspectiva mais 
positiva da experiência de aprendizagem, o que o levará, por sua vez, a passar mais tempo a explorar esse 
mesmo ambiente. Naturalmente, se o aluno passa mais tempo a explorar o ambiente virtual de 
aprendizagem terá mais possibilidades de desenvolver as suas aprendizagens. 
No entanto, têm sido feitas algumas críticas às interfaces baseadas no antropomorfismo, sendo um dos 
exemplos a ideia defendida por Shneiderman (1998, em Preece, 2002) de que as interfaces, nas quais os 
agentes usam a primeira pessoa, podem despertar sentimentos de ansiedade e de inferioridade caso o 
utilizador não consiga resultados positivos nas suas tarefas.  
Existem, ainda, dois aspectos que são essenciais para a escolha de uma interface que inclua agentes 
virtuais: qual o objectivo da aplicação que os irá integrar e o público-alvo em questão.  
Quanto ao primeiro, segundo Prendinger & Ishizuka (2004), nem todas as interfaces são beneficiadas por 
se tornarem sociais com a inclusão de personagens virtuais, provavelmente serão apenas as que envolvam 
interacções de carácter social.  
No caso dos sistemas se destinarem à execução de tarefas mecânicas, pode tornar-se prejudicial e 
incomodativa a presença de uma personagem que observa o utilizador e o interrompe. 
O segundo aspecto, que precisa de ser considerado quando se pensa em incluir um agente virtual numa 
interface, é ter em consideração o público-alvo a que se destina. Só assim se poderá analisar a pertinência 
de tal inserção e o tipo de personagem a desenvolver. 
Apesar dos agentes virtuais ou, mais especificamente, os agentes pedagógicos animados abrirem novas 
possibilidades para a interacção com ambientes virtuais de aprendizagem, eles impõem muitos desafios 
técnicos e custos elevados. Deste modo, os softwares educativos que encontramos no mercado 
apresentam personagens bastante menos complexas, revelando poucas ou nenhumas capacidades de 
adaptarem as suas estratégias e os seus comportamentos ao utilizador.  
Perante esta ausência de produtos que se assemelhem aos referidos na bibliografia que aborda o 
paradigma dos agentes pedagógicos animados, decidiu-se tentar compreender qual o impacto das 
personagens que envolvam tecnologias menos avançadas na interacção dos alunos com o software e, 
ainda, qual a sua função no processo de ensino e de aprendizagem.  
 
3. Estudo do impacto das personagens do software TeLL me More® Kids 
O estudo apresentado neste documento (Faria, 2006) surgiu como consequência da necessidade de 
compreender os motivos pelos quais se tem vindo a investir na inclusão, em cada vez mais softwares 
educativos, de agentes que têm a função de cooperar com o aprendente, no processo de aprendizagem, e 
de o motivar.  
Após se ter efectuado uma breve análise ao mercado, essencialmente português, relativo aos produtos 
multimédia com objectivos didácticos, concluiu-se que: 

• os softwares educativos ainda não contam, verdadeiramente, com equipas multidisciplinares 
para a sua criação e concepção, incluindo especialistas em educação; 

• ainda está distante a possibilidade do processo de design passar a ser centrado na criança; 
• ainda se sabe muito pouco sobre a eficiência e eficácia de tais agentes, em ambientes 

interactivos de aprendizagem; 
• é ainda difícil encontrar, no mercado, um número satisfatório de produtos com qualidade, a 

nível das animações e das interacções.  
Para averiguar do impacto dos agentes pedagógicos animados na aprendizagem e na motivação para a 
mesma, foi avaliado um software educativo, o TeLL me More® Kids da Auralog, distribuído pela 
Didáctica Editora, que apresenta um grau elevado de interactividade a nível global do ambiente de 
aprendizagem e onde habitam inúmeras personagens. Dessas personagens destacam-se duas que são 
bastante activas e que acompanham os alunos ao longo da exploração (figura 2).  
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Fig. 2: Professor Alberto e Papagaio Zé 
Este software auxilia na aprendizagem do Inglês britânico e/ou americano, propondo aos utilizadores que 
explorem diversos jogos e actividades, cantem canções, através do Karaoke, e interpretem várias 
personagens, que são apresentadas nos Desenhos Animados. Todas as actividades podem ser realizadas 
em três modos diferentes: modo de imersão – ouvir; modo de compreensão – compreender e modo de 
expressão – falar.  
Como já foi referido, as personagens principais são os dinâmicos Professor Alberto e Papagaio Zé. No 
entanto, para este estudo, foram ainda considerados outros grupos de personagens para que se pudessem 
estabelecer comparações entre eles, já que são bastante menos activos: Personagens do Cursor, 
Marciano, Personagens dos Jogos e Actividades e Personagens dos Desenhos Animados. 
A avaliação deste software tentou contrariar uma análise centrada nos seus atributos, usualmente técnicos, 
e centrar-se mais em aspectos educativos (Squires & McDougall, 1994), tais como as questões do 
currículo, a interacção durante as actividades, a motivação, a autonomia, entre outros. 
Assim, com a observação e análise da interacção entre aprendentes reais e companheiros virtuais, 
esperava-se contribuir para:  

• o desenvolvimento de critérios de selecção na escolha de softwares educativos para apoio às 
mais diversas situações educativas; 

• a concepção de software (educativo) de qualidade apoiado por agentes pedagógicos 
verdadeiramente interactivos e colaborativos fomentando-se, como tal, uma aprendizagem 
significativa já que também motivada; 

• a existência de uma avaliação sistemática dos softwares educativos e das suas personagens;  
• a compreensão do resultado da introdução de mais um campo de exploração da imagem, 

nomeadamente na criatividade das crianças.  
 
3.1 Finalidades e objectivos do estudo 
A finalidade principal do estudo realizado foi avaliar o impacto dos agentes pedagógicos animados, 
patentes num ambiente interactivo de aprendizagem e, mais especificamente, no software TeLL me 
More® Kids, na qualidade do processo de aprendizagem, a nível de apetências e de competências 
transversais e específicas da área disciplinar de Inglês.  
Pretendeu-se, assim, estudar as influências da exploração do software e, principalmente, da interacção 
com as personagens que aí habitam, a nível cognitivo, de capacidades, de atitudes e mesmo de valores. 
Mais concretamente, os objectivos que o estudo perseguiu foi o avaliar do impacto da interacção entre 
aprendentes reais e companheiros simulados, nomeadamente, ao nível: 

• dos conceitos construídos e das capacidades desenvolvidas, inerentes aos conteúdos 
abordados; 

• da emoção; 
• da motivação para a aprendizagem; 
• das relações aluno-professor e aluno-aluno; 
• da autonomia na aprendizagem e na utilização do software; 
• de valores e atitudes que possam estar presentes nas personagens virtuais; 
• da criatividade. 

 
3.2 Metodologia utilizada 
Partindo dos objectivos deste estudo e dos factores que influenciam as interacções utilizador-ambiente 
interactivo de aprendizagem e utilizador-agentes pedagógicos animados, foi elaborado um esquema 
conceptual do estudo (esquema 2). 
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Esq. 2: Esquema conceptual do estudo 
 
No centro do esquema 2 apresentam-se os intervenientes principais deste estudo: o aluno (utilizador), o 
software TeLL me More® Kids (ambiente interactivo de aprendizagem) e as personagens (agentes 
pedagógicos animados) aí existentes. Ao interagir com o software, o aluno interage, também, com os 
agentes pedagógicos que habitam o CD-ROM. 
Na parte superior do esquema, encontram-se factores que podem influenciar a interacção aluno-ambiente 
interactivo de aprendizagem e, por consequência, a interacção com as personagens. A parte inferior 
representa os campos nos quais a interacção do aluno com os agentes pedagógicos animados pode ter 
impacto. 
Definido o “domínio conceptual” (Moreira, 1999), passou-se ao “domínio metodológico” (id.). E, deste 
modo, decidiu-se que a investigação a realizar seria essencialmente: 

• qualitativa, pois procurou-se observar e analisar um fenómeno educacional no seu contexto 
natural, de modo a tentar interpretar os significados atribuídos pelos actores às acções nas 
quais participam (Erickson, 1986, em Lessard-Hébert et al., 1990); 

• um estudo de caso, dado o carácter descritivo (Vale, 2000) e particularista, através do qual se 
pretendeu descobrir o que há de mais essencial e característico numa situação que se entende 
como única em muitos aspectos (Ponte, 1994). 

O estudo foi implementado numa escola básica de uma cidade litoral do Norte do País e contou com a 
participação de vinte e seis alunos do sexto ano, dezassete do sexo masculino e nove do sexo feminino. 
Tinham todos onze anos com a excepção de um que tinha apenas dez.  
Os discentes caracterizavam-se por apresentarem um bom aproveitamento e um interesse elevado pela 
escola e pelas actividades curriculares e extra-curriculares. O contexto socioeconómico, onde se inseriam, 
era, igualmente, bom.  
Participaram no estudo, ainda, as Professoras de Inglês e de Português e a própria investigadora. Esta 
última teve um papel fundamentalmente de observadora participante passiva (Everetson & Green, 1986, 
em Lessard-Hébert et al., 1990). 
Para se atingir os objectivos do estudo, convidou-se os alunos a explorarem o software TeLL me More® 
Kids durante seis sessões, tendo sido divididos em dois turnos de treze discentes cada, de modo a que 
cada um deles tivesse acesso a um computador na sala de TIC. 
Pela necessidade imperiosa de utilizar uma sala equipada com computadores e de realizar cinco, das seis 
sessões, fora do horário da disciplina de Inglês, pode-se considerar que o estudo foi realizado em contexto 
laboratorial. Entenda-se contexto laboratorial como sessões realizadas fora do espaço e tempo lectivo da 
disciplina, mas que mantêm o carácter aberto, real e não controlado do estudo de caso (De Bruyne et al., 
1975, em Lessard-Hébert et al., 1990). 
As finalidades e objectivos das seis sessões foram muito semelhantes, embora, na primeira e na terceira, 
tenham sido aplicadas algumas estratégias diferentes, pois, na primeira, teve que se observar a entrada de 
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cada aluno e, na terceira, ao contrário de todas as outras, foi-lhes pedido que explorassem apenas um tipo 
de actividades. A terceira sessão teve ainda a particularidade de ter sido realizada durante o tempo da aula 
de Inglês, com a presença da Professora da disciplina, assim como de se ter proposto que os alunos 
trabalhassem em pares. 
As técnicas de recolha de dados, num estudo de caso, costumam caracterizar-se pela capacidade de 
compilar um elevado número de informações que primam pelo pormenor, abrangendo assim a totalidade 
da situação (De Bruyne et al., 1975, em Lessard-Hébert et al., 1990). 
Tendo em conta esta premissa, as técnicas e instrumentos de investigação utilizados para a recolha de 
dados foram variados, destacando-se a da observação directa, a da inquirição e a da análise documental 
suportadas por: Grelhas de Observação das sessões e da aula de Inglês; Diário de Bordo; registo 
fotográfico e vídeo; Questionários Inicial e Final; testes de conhecimento (Pré e Pós-Teste - incluiu 
registo áudio); análise dos registos automáticos de dados no computador; entrevistas a alunos e Professora 
de Inglês e respectivos Guiões e desenhos e composições de Português realizados pelos alunos. 
A maioria dos parâmetros utilizados na avaliação do software e das personagens tiveram em conta o 
estudo teórico efectuado previamente sobre estes temas e apresentado, de forma resumida, neste 
documento. 
No Questionários Inicial e Final foi incluída uma proposta de trabalho que consistia na ilustração de um 
texto, com a finalidade de avaliar a criatividade dos alunos, antes e depois do uso do software. O texto 
que se apresentou foi baseado na metáfora do CD-ROM – A viagem do Professor Alberto e do Papagaio 
Zé pelas várias Regiões do Mundo, tendo como protagonistas duas personagens que, à semelhança das 
anteriores, vivem uma aventura e, viajando numa avioneta, ficam a conhecer várias regiões do globo. De 
modo a avaliar a atenção dos alunos, mudou-se o nome das personagens principais: o professor passou a 
chamar-se Manuel e o papagaio passou a ser um periquito chamado Tó.  
Voltando ao objectivo desta proposta de trabalho, a ideia seria comparar os desenhos iniciais que, em 
princípio, não deveriam ter influências do software pois nenhum aluno o conhecia, com os desenhos 
finais que poderiam apresentar algumas influências (mesmo com a diferença nos nomes das personagens).  
Outro documento analisado, a composição escrita, teve origem na proposta efectuada na aula de 
Português. Sugeriu-se, assim, nesta disciplina, que escrevessem uma história partindo da que 
consideravam estar presente no CD-ROM, sendo obrigatória a utilização de pelo menos uma das suas 
personagens. Esta proposta funcionou, também, como um instrumento de recolha de dados pois permitiu 
analisar a percepção que os alunos tiveram da metáfora implícita no software, assim como confirmar as 
suas preferências relativamente às personagens. 
Esta actividade foi definida previamente com a Professora dessa disciplina e teve, ainda, em conta o 
exemplo dado por Squires & McDougall (1994) do uso do software The Flowers of Crystal Package 
(Matson, 1984, em Squires & McDougall, 1994), como uma aplicação que estimulou não só situações de 
aprendizagem suportadas pelo computador mas também actividades realizadas sem a sua ajuda e 
interdisciplinares. 
A análise dos dados foi realizada segundo o modelo proposto por Miles & Huberman (1984, em Lessard-
Hébert et al., 1990). Estes autores sugeriram, assim, um modelo interactivo para a análise dos dados na 
investigação qualitativa que divide o processo em três fases: “redução dos dados”, sua “apresentação” e 
“interpretação/verificação das conclusões”. 
A análise resultante foi principalmente narrativa/descritiva, embora se tenha utilizado a quantificação para 
suportar e validar a interpretação dos dados. 
 
4. Conclusões do estudo 
As conclusões retiradas do estudo aqui apresentado tiveram por base, como já foi referido, a análise de 
dados recolhidos a partir de diferentes técnicas e instrumentos. 
A evolução dos resultados do Pré para o Pós-Teste e as observações efectuadas pela Professora de Inglês 
levaram a concluir que o software Tell me More® Kids ajudou os alunos a desenvolverem alguns 
conhecimentos e capacidades no âmbito da área disciplinar de Inglês.  
A questão que se levanta é se as personagens existentes no software tiveram alguma importância neste 
processo.  
Analisando a função que os alunos atribuíram ao Professor Alberto e ao Papagaio Zé (tabela 1), 
entendeu-se que eles interpretaram o seu papel como sendo, principalmente, o de explicar o 
funcionamento da aplicação e o de divertir. No entanto, metade dos participantes pensa que ajudaram 
também a construir ou a desenvolver conhecimentos de Inglês. 
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Tab. 1: Função do Professor Alberto e do Papagaio Zé (%) 

Ainda que as várias personagens existentes no CD-ROM não tenham uma intervenção directa na 
aprendizagem, adequando as suas respostas, acções e estratégias ao desempenho dos alunos, estes 
assinalaram, no Questionário Final, a contribuição dessas figuras no desenvolvimento de certas 
competências essenciais. 
Mesmo que subsistam algumas dúvidas relativamente à possibilidade das personagens terem impacto a 
nível do desenvolvimento de competências específicas da disciplina de Inglês, os resultados obtidos a 
nível da emoção e da motivação levam a concluir que elas têm impacto nestes domínios, o que, por sua 
vez, poderá influenciar de forma significativa a experiência de aprendizagem.  
Esta conclusão é reforçada pelos resultados dos estudos realizados com sistemas inteligentes suportados 
por agentes pedagógicos animados. 
Neste sentido, o facto das personagens e, mais especificamente, o Professor Alberto e o Papagaio Zé, 
terem sido percepcionadas como úteis (tabela 2), credíveis (tabela 3), claras nas suas explicações (tabela 
4), prestáveis (tabela 5), engraçadas e com um aspecto visual que agrada, pode ter ajudado os alunos a 
considerarem que elas: 

• encorajaram para a exploração do CD-ROM (gráfico 1); 
• tornaram a aprendizagem mais interessante; 
• captaram a atenção; 
• ajudaram a concentrar-se na realização das tarefas; 
• e motivaram para desenvolver ou construir os conhecimentos de Inglês (gráfico 2). 

 

 
Tab. 2: Avaliação da utilidade das explicações do Professor Alberto e do Papagaio Zé (n=26) 

 

 
Tab. 3: Avaliação da credibilidade das explicações do Professor Alberto e do Papagaio Zé (n=26) 

 

 
Tab. 4: Avaliação da clareza das explicações do Professor Alberto e do Papagaio Zé (n=26) 

 
 

 
Tab. 5: Avaliação da prestabilidade do Professor Alberto e do Papagaio Zé 

nos momentos em que os alunos precisaram (n=26) 
 
 
 

PENSAS QUE O 
PROFESSOR ALBERTO E O 
PAPAGAIO ZÉ SERVEM 
PARA: (podes escolher 
mais do que uma 
opção) 

AJUDAR A 
UTILIZAR O 
PROGRAMA 

AJUDAR A 
CONSTRUIR OU 

DESENVOLVER OS 
CONHECIMENTOS 

DIVERTIR 
DISTRAIR, 

PREJUDICANDO A 
ATENÇÃO 

76,9% 50,0% 76,9% 3,8% 

OUTRO(S) MOTIVO(S). QUAL(AIS)? “Ajudar a falar Inglês” - PIPA 

CONSIDERAS AS EXPLICAÇÕES 
DO PROFESSOR ALBERTO E DO 
PAPAGAIO ZÉ:  

MUITO ÚTEIS ÚTEIS POUCO ÚTEIS NADA ÚTEIS 

9 13 4 - 

SENTISTE CONFIANÇA NAS 
EXPLICAÇÕES DO PROFESSOR 
ALBERTO E DO PAPAGAIO ZÉ?  

MUITA BASTANTE POUCA NENHUMA 

8 13 5 - 

CONSIDERAS QUE ERAM 
CLAROS NAS SUAS 
EXPLICAÇÕES?  

MUITO BASTANTE POUCO NADA 

15 10 1 - 

ELES AJUDARAM-TE QUANDO 
PRECISASTE?  

SEMPRE ALGUMAS VEZES QUASE NUNCA NUNCA 

12 12 2 - 
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Gráf. 1: Avaliação da capacidade das personagens 

encorajarem para a exploração do CD-ROM (n=26) 
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Gráf. 2: Avaliação da capacidade das personagens motivarem para o 
desenvolvimento ou construção dos conhecimentos de Inglês (n=26) 

Apesar de serem poucas as situações em que o Professor Alberto e o Papagaio Zé respondem às acções 
dos alunos, parece que as suas características semelhantes às dos humanos, tendo em conta os adjectivos 
utilizados para as descreverem, conseguem despertar neles o Persona Effect referido por Lester et al. 
(1997). O fenómeno citado mostra que estas personagens, com semelhanças ao ser humano, podem ter 
um efeito positivo na percepção do aprendente da sua experiência de aprendizagem. 
Já no que se refere às outras personagens existentes no software (Marciano, Personagens dos Jogos e 
Actividades e Personagens dos Desenhos Animados), ainda que a percepção delas seja bastante positiva, 
os alunos revelaram a sua preferência pelo Professor Alberto e pelo Papagaio Zé. 
Existem vários factores que estarão na base desta preferência, sendo eles, por exemplo, a falta de 
dinamismo da maioria das outras personagens e o excesso de figuras, tornando-se, assim, mais fácil para 
os alunos ligarem-se ao Professor Alberto e ao Papagaio Zé pelo seu carácter mais dinâmico e por 
estarem sempre presentes.  
A exploração visual que existe neste software parece ser um factor de atracção para as crianças; no 
entanto, talvez seja um pouco excessiva, possibilitando uma sobrecarga cognitiva. Esta ideia prende-se, 
especialmente, com o elevado número de personagens dado que, no final, os alunos não se lembravam de 
quase nenhum dos seus nomes, à excepção do das duas personagens consideradas principais.  
Outro aspecto que terá influenciado a relação que os alunos estabeleceram com as personagens e que, 
possivelmente, fomentou a preferência pelo Professor Alberto e pelo Papagaio Zé, é a utilização da voz. 
Em várias situações os participantes referiram o facto dessas figuras falarem com eles, dando-lhes, assim, 
uma percepção de atenção e de preocupação.  
Esta ideia vai de encontro à de Reeves & Nass (1996, em Baylor & Ryu, 2003) de que o uso da voz é 
capaz de ajudar na motivação já que indica uma presença social. Neste caso específico, a opção do 
Professor Alberto e do Papagaio Zé utilizarem a Língua Portuguesa terá sido positiva pois as suas 
explicações foram consideradas como úteis e encorajadoras. Se os alunos não as compreendessem, 
surgiria um obstáculo à motivação e à exploração do CD-ROM. 
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Julga-se, ainda, necessário referir um dos aspectos negativos mencionados pelos alunos, sendo ele o facto 
de, por vezes, o Professor Alberto e o Papagaio Zé se mostrarem repetitivos e intrusivos. Este aspecto é 
importante porque a repetição pode, ao fim de algumas sessões, prejudicar a ideia que o aluno tem dessas 
personagens, tornando-as menos credíveis e aborrecidas. Quanto ao seu comportamento intrusivo, ao 
bloquearem, repentinamente, a acção do aluno para fazerem uma das suas intervenções, podem, como 
disse uma participante, distrair e fazer com que se perca a atenção. Mesmo que haja a hipótese de 
avançar, só é possível fazê-lo depois desta ter sido iniciada pelo sistema, não havendo possibilidade de 
evitar aquela pausa.  
No entanto, os alunos não revelaram uma preocupação excessiva com esta situação pois, assim que 
sentiram que as explicações e, principalmente, as intervenções se repetiam, começaram a avançá-las. 
Concluiu-se também que este tipo de personagens menos interactivas, que não fazem uso das técnicas 
mais recentes da tecnologia, consegue motivar crianças que estão habituadas a lidar com sistemas mais 
avançados como, por exemplo, os jogos da PlayStation. Ainda que tenham assumido que gostam 
sobretudo do desafio proporcionado por personagens mais “inteligentes”, revelaram que figuras como o 
Professor Alberto e como o Papagaio Zé mostram mais emoções e preocupação com eles e com o seu 
desempenho no processo de aprendizagem. 
Em termos da relação aluno-professor não se verificou, durante as sessões, um número expressivo de 
interacções. No entanto, apesar do feedback dado pelo Papagaio Zé e do Marciano demonstrar a 
pronúncia correcta das palavras e das frases, alguns alunos pediram ajuda quer à Investigadora quer à 
Professora de Inglês. Isto significa que, independentemente da credibilidade das personagens, as 
professoras apresentavam-se como mais credíveis. 
Relativamente à interacção aluno-aluno verificou-se que, mesmo não se tratando de um software que 
fomente o trabalho colaborativo, até porque existe um obstáculo físico, os auscultadores, a necessidade de 
trocar experiências com os colegas foi superior às barreiras referidas.  
Neste caso, as personagens tiveram um papel essencial, principalmente as que proporcionam o feedback 
aos alunos, sendo elas o Papagaio Zé e o Esquilo que sobe à árvore. Isto porque se observou a relevância 
que alguns alunos davam a que os seus colegas vissem o feedback obtido por parte dessas figuras. 
No que se refere ao papel do professor, as personagens podem ter algum impacto dado que, ao explicarem 
como funciona o CD-ROM, os Jogos e as Actividades, ajudam os alunos a serem mais autónomos a nível 
do funcionamento da aplicação e, consequentemente, da sua aprendizagem. Assim, o docente pode 
assumir uma atitude mais de orientador do que de transmissor de conhecimentos. 
Neste software as figuras apresentam atitudes e valores que fomentam a colaboração, a amizade e o 
respeito pela diferença. A forma de o transmitir passa, por exemplo, pela relação que existe entre o 
Professor Alberto e o Papagaio Zé que brincam e pregam partidas um ao outro mas sempre de forma 
respeitosa e carinhosa.  
Outro modo de incitar estas atitudes e valores é o pedido de ajuda efectuado na entrada de cada Jogo ou 
Actividade e que funciona como base para as tarefas a serem realizadas e, ainda, a diversidade de 
personagens existentes no CD-ROM, principalmente nos Desenhos Animados onde estão representados 
seres humanos de origens étnicas diferentes, convivendo em harmonia. 
Ainda que exista este ambiente de tolerância no software, o impacto das personagens, a nível da 
compreensão de outras formas de ser e de viver, não foi visível. No entanto, a maior parte dos alunos 
revelou, através do Questionário Final, ter percebido a amizade entre figuras tão diversas e considerado 
que elas os ajudaram no desenvolvimento dessa competência transversal. 
Os desenhos e as composições de Português mostraram que as personagens, em especial o Professor 
Alberto e o Papagaio Zé, tiveram efectivamente algum impacto na criatividade dos alunos. No caso dos 
desenhos, este impacto não se limitou ao facto de terem substituído o Professor Manuel e o Periquito Tó 
pelas personagens referidas (figura 3), mas, também, por utilizarem outras referências ao CD-ROM, tais 
como a divisão do espaço destinado à ilustração nas várias regiões do mundo. 

 
Fig. 3: Desenho inicial e final de Monkeymen 

 



O Digital e o Currículo 

539 

Outro aspecto observado, e o mais negativo, foi o decréscimo na qualidade dos desenhos, o que talvez se 
tenha verificado devido aos alunos conhecerem visualmente os protagonistas e o ambiente de uma 
história semelhante, não se conseguindo libertar desta referência para desenvolverem o seu trabalho. 
As referências são importantes pois, como diz Munari (1987), a criatividade nasce da actualização do 
indivíduo e do alargamento dos seus conhecimentos em todos os domínios. No entanto, para que essas 
referências funcionem como uma forma da criança ser mais criativa, temos que lhe proporcionar 
informação de qualidade (que pode ser visual) propondo-lhe que faça uso desse conhecimento apenas 
para suportar as suas decisões e não para utilizar as soluções dos outros na resolução dos seus problemas. 
 
5. Considerações finais 
Este estudo evidenciou a importância dos afectos, da emoção e do encorajamento na relação que se 
estabelece entre a criança e as personagens dos softwares educativos. 
Deve-se, assim, investir nas potencialidades dos agentes pedagógicos animados para criar ambientes 
interactivos que ajudem a aprendizagem, e isto passa pela exploração da relação emotiva que se 
estabelece entre aprendentes reais e companheiros simulados. Por se ter o objectivo de provocar impacto 
em domínios tão sensíveis como o da emoção e da motivação, torna-se necessário realizar avaliações 
sistemáticas sérias para se compreender as consequências dessa relação afectiva, principalmente ao nível 
das crianças.  
O objectivo da investigação em agentes pedagógicos animados não será desenvolver personagens que se 
confundam com os humanos (Hayes-Roth, 2004) mas que apresentem comportamentos mais “naturais”. 
Só assim podem desempenhar uma função pedagógica efectiva, não chamando a atenção para si próprias 
pelos seus comportamentos artificiais susceptíveis de provocar distracção nos alunos (Johnson et al., 
1999). 
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