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Prefácio

	 Capacitar	profissionais	da	educação	a	conceber	e	a	im-
plantar projetos educacionais incorporando as Tecnolo-
gias	de	Informação	e	Comunicação,	com	o	uso	de	Objetos	
de	Aprendizagem	eletrônicos,	é	o	objetivo	do	Curso	de	
Pós-Graduação	Lato	Sensu	Especialização	em	Informática	
na	Educação,	do	Instituto	Federal	de	Educação,	Ciência	e	
Tecnologia	de	São	Paulo,	Câmpus	São	João	da	Boa	Vista.	
Só	não	sabíamos	que	isso	seria,	além	de	uma	perspectiva	
inovadora	para	a	sala	de	aula,	também	um	desafio	(e	uma	
oportunidade!) em tempos de ensino remoto devido à 
pandemia	de	COVID-19.
	 Assim,	no	ano	de	2020,	 no	2º	módulo	do	 curso,	du-
rante a disciplina Softwares Educacionais,	os	docentes	e	

pós-graduandos	–	estes,	professores	da	Educação	Básica	
e do Ensino Superior de diversas disciplinas em escolas 
públicas	e	privadas,	da	cidade	e	região	–	idealizaram	or-
ganizar	uma	coletânea	de	ferramentas	digitais,	o	e-book
Softwares	Educacionais.	O	ponto	de	partida	fora	uma	ati-
vidade	acadêmica,	a	 I	Mostra	de	Trabalhos	da	Especia-
lização	em	 Informática	na	Educação,	em	que	os	 relatos	
de	experiências	 sobre	o	material	 produzido	durante	 as	
disciplinas	práticas	do	curso	revelaram	a	competência	e	
o desejo	desses	professores	pesquisadores	em	formação
de	contribuir	para	a	 Inclusão	Digital	de	profissionais	da
educação,	buscando	familiarizá-los,	motivá-los	e	prepará-
-los	para	a	utilização	significativa	de	recursos	de	compu-
tadores	e	recursos	da	internet,	refletindo	sobre	o	impacto
dessas	tecnologias	nos	diversos	aspectos	pedagógicos.
 Para o desenvolvimento deste e-book,	os	autores	es-
tudaram	 sobre	 a	 classificação	 de	 Software Educacional 
e exploraram vários Softwares Educacionais	(Pagos	e	Li-
vres)	para	a	Educação	Básica	nas	diversas	áreas	do	conhe-
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cimento,	bem	como	aprenderam	métricas	de	 avaliação	
de Software	Educacional.	Assim,	definiu-se	o	formato	dos	
capítulos	do	e-book,	compostos	pelas	seguintes	seções:	
identificação	(nome,	tipo	e	link	de	acesso),	resumo	do	ca-
pítulo,	descrição	do	software	com	uma	lista	de	usos	pos-
síveis	e	avaliação	com	o	uso	de	uma	ferramenta	pedagó-
gica	ergonômica	de	avaliação	de	software	educacional,	o	
PETESE,	cuja	avaliação	tem	critérios	baseados	nos	aspec-
tos pedagógicos e de usabilidade do software,	em	suas
características	técnicas	e	de	conteúdo.	Nas	considerações	
finais	de	cada	capítulo,	cada	autor	comenta	suas	percep-
ções	de	experiência	com	o	software e os impactos de seu 
uso	em	sala	de	aula.
	 A	coletânea	de	softwares apresentados contempla des-
de	ferramentas	de	autoria,	gestão	de	recursos	educacio-
nais até objetos de aprendizagem em diversas platafor-
mas,	a	saber:	ActivInspire,	AutoCad,	Chernykh,	ClassCraft,	
CodeCombat,	Google	Apresentações,	Google	Classroom,	
Hagaque	e	Pixton,	Hangouts	Meet,	Kahoot,	Khan	Aca-

demy,	Matific,	Microsoft	Mathematics	4.0,	More,	Padlet,	
Phet,	Quizlet,	Scratch	e	Youtube.
	 Nas	próximas	páginas,	o	leitor	conhecerá	em	detalhes	
essa	coletânea	de	softwares	que	poderá	ser	útil	para	au-
xiliá-lo	na	escolha	da	ferramenta	mais	adequada	para	as	
suas	necessidades.	E	não	é	só	isso.	O	leitor	também	vai	
constatar o resultado de uma atividade iniciada em uma 
disciplina	da	Especialização	em	Informática	na	Educação,	
que	expandiu	os	limites	da	sala	de	aula,	mesmo	que	virtu-
al.	É	um	trabalho	desenvolvido	por	profissionais	da	edu-
cação	para	profissionais	da	educação.	

Rosana Ferrareto Lourenço Rodrigues
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	 A	história	se	encarregará	de	registrar	e	analisar	o	perío-
do	em	que	o	mundo	contemporâneo	parou	ao	enfrentar	
uma	pandemia.	No	momento	em	que	este	documento	foi	
construído,	a	crise	sanitária	ainda	persistia,	mas	um	senso	
prevalecia:	o	mundo	mudou	e	não	será	mais	o	mesmo.	As	
relações	sociais,	econômicas	e	profissionais	têm	se	modifi-
cado	rapidamente	como	resposta	para	superar	a	crise.	Na	
educação	não	tem	sido	diferente,	vez	que	a	forma	de	en-
sinar	e	de	se	comunicar	com	os	alunos	também	estão	se	
alterando,	e	tais	mudanças	têm	ocorrido	graças	a	tecno-
logia.	Portanto,	como	já	observado	por	outros	pesquisa-
dores,	as	tecnologias	digitais	assumem	papel	relevante	na	
nova	sociedade	e	exigem	novos	olhares	e	novas	habilidades.

	 Na	educação,	por	exemplo,	o	professor	precisa	estar	pre-
parado para lidar com diferentes recursos de modo a explo-
rar	e	usufruir	possibilidades	que	as	tecnologias	proporcio-
nam.	Um	destes	recursos	é	o	software, o	qual	espera-se	que	
possa ser empregado para instigar os alunos e auxiliá-los no 
desenvolvimento	de	habilidades	cognitivas	específicas.	O	
desafio,	no	entanto,	é	identificar	e	avaliar	afim	de	escolher	
softwares	adequados	para	o	uso	no	ambiente	educacional	
que	viabilizem	a	melhoria	no	processo	ensino-aprendizagem.
	 Neste	contexto,	o	objetivo	principal	deste	e-book foi o 
de avaliar um conjunto de softwares bem como propor usos 
possíveis	em	salas	de	aula,	desde	cursos	do	ensino	infantil	até	
a	pós-graduação.	Nossa	preocupação	foi	a	de	preparar	um	
conjunto	de	informações	relevantes	para	auxiliar	o	professor	
na	tomada	de	decisão	na	escolha	do	recurso	mais	adequado	
em	sala	de	aula	e	não	apenas	um	tutorial	de	utilização	das	
ferramentas	tecnológicas.	Por	outro	lado,	em	cada	capítulo	
o leitor	encontrará	informações	que	lhe	permitirá	aprofun-
dar	a	compreensão	de	utilização	sobre	o	software	escolhido.

Introdução

10 11
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	 Vale	ressaltar	que	os	autores,	em	sua	maioria	profissio-
nais	da	educação	e	alunos	do	curso	de	Pós-Graduação	Lato	
Sensu	Especialização	em	Informática	na	Educação,	se	em-
penharam	em	realizar	uma	avaliação	objetiva	e,	ao	mesmo	
tempo,	sensível	aos	aspectos	pedagógicos,	tecnológicos	e	
de	conteúdo.	Neste	sentido,	os	autores	adotaram	o	modelo	
PETESE	(Pedagogical Ergonomic Tool for Educational Sof-
tware Evaluation)	a	fim	de	que	fosse	possível	estabelecer	
e	adotar	critérios	para	uma	avaliação	mais	equânime,	prin-
cipalmente	entre	softwares	considerados	do	mesmo	tipo.
	 Por	 fim,	 estamos	 cientes	 que	 o	 número	 de	 softwa-
res	 e	 tecnologias	 que	 podem	 ser	 utilizadas	 em	 sala	 de	
aula	 é	 muito	 vasto,	 mas	 acreditamos	 que	 este	 e-book	
possa	 ser	 útil	 e	 servir	 como	 um	 repositório	 de	 softwa-
res	 classificados	 e	 avaliados	 que	 atue	 como	 uma	 base
de	conhecimento	para	professores	que	necessitam	escolher	
um	recurso	adequado	para	ser	utilizado	em	sala	de	aula.

1

curso ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São, campus São João da Boa Vista, em parceria com o Instituto Fede-
ral de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, campus Poços de Caldas.

1

Gabriel Marcelino Alves
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Avaliação de 
Softwares

Gabriel Marcelino Alves



Softwares	aplicativos	e	outros	recursos	tecnológicos	estão	
cada	 vez	mais	 presentes	 no	 contexto	 educacional.	Nes-
se	sentido,	surge	a	preocupação	ao	selecionar	tais	recur-
sos	de	maneira	equivocada,	pois	a	avaliação	e	a	seleção	
equivocadas	 podem	 comprometer	 o	 processo	 ensino-
aprendizagem.	Portanto,	 a	 tarefa	de	 avaliar	 e	 selecionar	
um	software	de	maneira	adequada	pode	ser	demorada	e	
complexa,	 pois	 é	 importante	 considerar	 vários	 aspectos	
como,	por	 exemplo,	 os	 aspectos	 técnico	 e	pedagógico.
Pensando	nisto,	neste	e-book,	os	softwares	foram	avaliados	
por meio do método PETESE (Pedagogical Ergonomic Tool
for Educational Software Evaluation)	que	é	composto	por	seis	
módulos:	Aspectos	gerais;	Aspectos pedagógicos; Aspec-
tos de usabilidade; Aspectos técnicos; Conteúdo; Interface 
(COOMANS;	LACERDA,	2015;	COOMANS;	SANTOS,	2015).
Para	cada	módulo,	exceto	o	módulo	“Aspectos	gerais”,	há	
submódulos	e	um	conjunto	de	critérios	associado.	O	Qua-
dro 1 apresenta o conjunto de critérios estabelecidos no 
modelo	PETESE	para	avaliação	de	softwares	educacionais.

Quadro 1 – Critérios de avaliação segundo modelo PE-
TESE.

Módulo Submódulo Critério
1. Gerais 1.1.	O	software	está	ino-

vando e agrega valor?
1.2.	 O	 software	 é	 fácil	
de usar?
1.3.	O	software	possui	pers-
pectiva interdisciplinar?
1.4.	 O	 software	 con-
tém	diferentes	níveis	de	
complexidade?
1.5.	 Existe	 uma	 abor-
dagem de aprendizado 
que	combina	com	o	cur-
rículo	do	público-alvo?

2. Pedagógicos 2.1.	Objetivos	educacionais 2.1.1.	 Existem	 objetivos	
educacionais claramente 
definidos	e	comunicados?
2.1.2.	 A	construção	ocorre	
em	um	contexto	individual,	
mas integra elementos de 
cooperação	e	colaboração?
2.1.3.	 O	 software	 promo-
ve a criatividade?
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2.1.4. A exploração é a 
abordagem preferida e in-
centiva os alunos a busca-
rem conhecimento de for-
ma independente?
2.1.5. O software incentiva 
a auto-análise, auto-
regulação, auto-reflexão e 
autoconsciência?

2. Pedagógicos 2.2. Atividades e tarefas 2.2.1. As atividades tra-
balham os aspectos ne-
cessá- rios para atender 
aos objetivos propostos?
2.2.2. As tarefas são re-
levantes, realizadoras, au-
tênticas e representam as 
complexidades naturais do 
mundo real, o mais próximo 
possível do público- alvo?
2.2.3. Os níveis de dificul-
dades são apropriados ao 
público-alvo de modo que 
ele consiga executar um 
pouco além dos limites de 
sua capacidade?

2. Pedagógicos 2.2. Atividades e tarefas 2.2.4. Existe variabilidade 
nas tarefas?
2.2.5. Os resultados das ati-
vidadesficam disponíveis?
2.2.6. As atividades podem 
ser criadas e personaliza-
das facilmente?
2.2.7. As tarefas são de 
resolução de problemas 
e desenvolvem habilida-
des de pensamento de 
ordem superior através 
de situações que am-
pliam as competências e 
os conceitos?

2. Pedagógicos 2.3. Papel do professor 2.3.1. O software pode 
ser utilizado sem a inter-
venção de um professor 
ou instrutor?
2.3.2. Os professores atu-
am no papéis de orientado-
res, tutores ou facilitadores?

13



2. Pedagógicos 2.4. Avaliação 2.4.1. O software reconhece 
e apoia o importante papel 
do professor?
2.4.2. Existe a presença de 
uma avaliação?
2.4.3. A avaliação é autêntica 
e entrelaçada com o ensino?

3. Usabilidade 3.1. Orientação e Instruções 3.1.1. O software guia e in-
centiva o usuário?
3.1.2. O software oferece 
recursos de ajuda?
3.1.3. As instruções são cla-
ras e facilmente disponíveis?

3. Usabilidade 3.2. Feedback e Motivação 3.2.1. Feedback é utilizado 
eficientemente?
3.2.2. O software contém 
motivação intrínseca?
3.2.3. O software incentiva 
os usuários em suas ações 
positivas?
3.2.4. O feedback é positi-
vo mesmo se o usuário falha?
3.2.5. O feedback permi-
te ao aluno refletir sobre 
seus erros?
3.2.6. O software oferece 
um feedback do progresso 
do aluno?

3. Usabilidade 3.3. Interação entre usuários 
e software

3.3.1. Há capacidade de in-
teração com o software?
3.3.2. O software possui 
meios em que a interação 
como discussão e colabora-
ção podem ocorrer?

3. Usabilidade 3.4. Prevenção de erros 3.4.1. O software reco-
nhece erros e consegue 
se recuperar?
3.4.2. O software impede que 
o usuário cometa erros?
3.4.3. As mensagens dos er-
ros são claras?
3.4.4. O usuário aprende dos
seus erros?

3. Usabilidade 3.5. Controle e personali-
zação

3.5.1. o aluno controla o 
software e as ações?
3.5.2. Existe uma possível 
personalização das configu-
rações de informações?

4. Técnicos 4.1. Compatibilidade 4.1.1. O software necessita 
ser compatível com o har-
dware do usuário?
4.1.2. As condições de com-
patibilidade são explicadas 
claramente?

14



4. Técnicos 4.2 Instalação 4.2.1. O software é de fácil 
instalação?
4.2.2. A modalidade de 
uso é explicada?

4. Técnicos 4.3. Gerenciamento de 
dados

4.3.1. O software é capaz 
de manipular os dados 
que ele requer, mesmo em 
grande quantidade?
4.3.2. Os dados gerados 
pelo software podem ser 
analisados?
4.3.3. Há transparência da 
informação para o usuário?

4. Técnicos 4.4. Manutenção 4.4.1. O software continua 
funcionando correta- men-
te após atualizações?
4.4.2. Ocorrem atualiza-
ções frequentes para man-
ter o software atualizado?

5. Conteúdo 5.1. Linguagem 5.1.1. A linguagem é adap-
tada ao público?
5.1.2. Os termos utiliza-
dos estão corretos e adap-
tados ao público?
5.1.3. O conteúdo é claro, 
consistente, conciso e
compreensível?

5. Conteúdo 5.2. Elementos multimídia 5.2.1. Os elementos mul-
timídia são apropriados, 
adicionam valor e evitam 
redundância com outros 
conteúdos?
5.2.2. Os elementos multi-
mídia são utilizados para fa-
cilitar a compreensão?
5.2.3. Se os elementos 
multimídia são provenien-
tes de outras fontes, são 
utilizados de forma legal? 
(Por exemplo, respeitam 
direitos autorais),
5.2.4. Os elementos mul-
timídia possuem boa qua-
lidade? (Exemplo: som au-
dível, imagens visíveis com 
boa resolução),
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5. Conteúdo 5.2. Elementos multimídia 5.2.5. As explicações mul-
timídia apresentam os
elementos de forma contí-
gua e não separadamente?

5. Conteúdo 5.3. Organização 5.3.1. O conteúdo é or-
ganizado para evitar carga 
cognitiva?
5.3.2. O conteúdo é alcan-
çável em termos de ações 
mínimas?
5.3.3. O conteúdo é divi-
dido em pequenos tópicos 
que podem ser acessados 
mais facilmente?
5.3.4. O conteúdo pode 
ser alcançado por diferentes 
caminhos?
5.3.5. O software possui 
links para informações
adicionais externas?

6. Interface 6.1. Navegação 6.1.1. A estrutura do sof-
tware é clara e de rápido
entendimento?
6.1.2. A navegação do sof-
tware é coerente?

6. Interface 6.2. Layout 6.2.1. A tipografia é clara 
e adaptada ao seu apoio?
6.2.2. O design é agra-
dável e coerente com os 
dife- rentes níveis de ar-
quitetura do software?
6.2.3. As ações do sof-
tware são explícitas?
6.2.4. Os ícones são re-
presentativos?
6.2.5. As cores são signifi-
cativas e ajudam na com-
preensão do software?
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Além do método PETESE foi adotada a escala Likert  na 
avaliação	de	cada	um	dos	critérios	do	método.	É	importan-
te	mencionar	que	a	escala	Likert	estabelece	cinco	níveis	de	
concordância:

1. Discordo	plenamente;
2. Discordo;
3. Neutro;
4. Concordo;
5. Concordo	plenamente.

Logo,	o	processo	de	avaliação	consistiu	em	refletir	e	dis-
cutir	cada	critério	afim	de	determinar	um	nível	de	concor-
dância	por	meio	de	valores	entre	um	e	cinco.
Após	a	avaliação	foi	calculado	o	valor	(v)	do	submódulo,	a	
partir da média aritmética dos critérios associados a cada 
submódulo,	conforme	indica	a	Equação	1.1.

<https://en.wikipedia.org/wiki/Likert_scale>

onde n é o número de critérios de cada submódulo e i 
indica o i-ésimo	critério	de	submódulo	ondei=	1,2,	.	.	.	,	n.
O resultado foi apresentado visualmente por meio do 
gráfico	 radial.	 Foram	gerados	 seis	gráficos	para	 cada	
software	avaliado.	O	primeiro	refere-se	a	avaliação	ge-
ral	 dos	 módulos,	 que	 foi	 obtida	 por	 meio	 da	 média	
aritmética dos valores dos submódulos associados a
cada	 módulo.	 Os	 demais	 gráficos	 referem-se	
ao	 detalhamento	 de	 avaliação	 dos	 submódulos
Aspectos pedagógicos;Aspectos de usabilidade;Aspec-
tos técnicos;Conteúdo e Interface.

<https://en.wikipedia.org/wiki/Radar_chart>

1

2

1
2
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Resumo

	 O	software	AutoCAD	tem	por	objetivo	auxiliar	nas	
representações	 gráficas	 de	 construções,	 projetos	 ou	
ideias,	utilizando	para	isso	desenhos,	cortes	longitudi-
nais	e	transversais,	 facilitando	as	construções	e	o	en-
tendimento	de	 suas	 criações.	O	 software	oferece	 re-
cursos	 para	 modelagem	 de	 estruturas	 em	 2D	 e	 3D	
que	permitem	 a	 visualização	 e	 representação	de	 sua	
construção.	 Gera	 automaticamente	 plantas	 de	 cor-
te	e	 visualizações,	permitindo	a	 completa	 compreen-
são	 dos	 desenhos,	 cortes,	 detalhes	 e	 ainda	 permite	
sua	utilização	para	a	resolução	de	problemas	gráficos.	
Pode	ser	executado	em	vários	sistemas	operacionais:	
Windows,	Linux,	macOS,	iOs,	Android,	Multiplataforma.

Palavras-chaves:	Desenho.	Engenharia.	Arquitetura.	
Visualizações.

Descrição

	 AutoCAD	é	um	software	do	tipo	CAD	—	Computer	
Aided	Design	ou	projeto	assistido	por	computador	—	
criado	e	comercializado	pela	Autodesk,	Inc.	desde	1982.	
É	utilizado	principalmente	para	a	elaboração	de	peças	
de	desenho	técnico,	cortes,	fachadas,	detalhes	de	dese-
nhos	civis	em	duas	dimensões	(2D)	e	para	criação	de	mo-
delos	tridimensionais	(3D).	Além	dos	desenhos	técnicos,	
o software	vem	disponibilizando,	em	suas	versões	mais
recentes,	vários	recursos	para	visualização	em	diversos
formatos.	É	amplamente	utilizado	em	Engenharia	Civil,
Arquitetura,	Design	de	Interiores,	Engenharia	Mecânica	e
em	vários	outros	ramos	da	construção	civil	e	da	indústria.
	 A	Figura	1	ilustra	a	tela	de	abertura	do	AutoCAD	2000.	
Como pode-se perceber a tela mostrada apresenta uma 
boa	quantidade	de	 ícones	 indicativos	para	elaboração	
dos	desenhos.	Percebe-se	que	se	trata	de	um	ambien-
te	amigável,	porém	com	um	excesso	de	 informações.
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Possíveis Usos

	 Dentre	 os	 principais	 usos	 que	 o	 AutoCAD	 ofe-
rece,	 está	 a	 possibilidade	 de	 criar	 objetos	 em	
2D	 e	 3D	 e	 movimentá-los	 em	 diversas	 posições.
Como	exemplo,	o	AutoCAD	permite	explorar	a	parte	
interna	e	externa	de	uma	aeronave	 (ou	uma	casa,	no	
caso	dos	engenheiros	e	designers	de	 interiores)	 com	
uma	grande	riqueza	de	detalhes.	A	Figura	2	mostra	um	
exemplo	de	projeto	de	uma	casa	feito	com	AutoCAD.
	 Além	disso,	o	AutoCAD	efetua	cálculos	estruturais,	
interpreta	desenhos	e	contribui	para	a	redução	de	erros	
no	projeto	final,	conquistando	os	mais	variados	profis-
sionais dessas áreas devido à facilidade de se produ-
zir	 diferentes	 ideias	 de	 maneira	 ágil	 e	 verificar	 rapi-
damente	se	o	resultado	está	ficando	como	esperado.
	 As			Figuras	2	a	5	mostram	exemplos	de	aplicações	do	
AUTOCAD.

Figura 1 – Tela de Abertura do AutoCAD 2000

Fonte: brasilescola.com.br
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Figura 3 - Representação de um detalhe da instalação 
hidráulica de um banheiro e um isométrico da tubulação

Figura 2 - Representação de projeto Civil de um 
imóvel

Fonte: bibliocad.com Fonte: aarquiteta.com.br
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Figura 5 - Representação de um projeto integradoFigura 4 - Representação de um detalhe de um 
projeto elétrico

Fonte: designscad.com

Fonte: sdseduca.com.br
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Avaliação baseada no modelo PETESE

	 A	avaliação	do	AutoCAD	foi	baseada	no	modelo	PE-
TESE,	que	considera	cinco	eixos	(COOMANS;	LACERDA,	
2015).	A	Figura	6	apresenta	a	avaliação	geral	do	software	
AutoCAD,	em	que	é	possível	observar	os	eixos:	Geral,	As-
pectos	Pedagógicos,	Aspectos	de	Usabilidade,	Conteúdo	
e	Interface.	Verifica-se	que	o	software	apresenta	boa	ava-
liação	nos	diferentes	eixos,	todas	próximas	ao	conceito	4.	
Na	sequência,	os	eixos	são	apresentados	em	detalhes.		

Figura 6 - Avaliação geral do software AutoCAD

Fonte: Elaboração dos autores
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	 A	Figura	7	apresenta	o	eixo	Aspectos	Pedagógicos,	que	
busca	avaliar	os	aspectos	educacionais,	item	2.1;	as	ativi-
dades	e	tarefas,	item	2.2;	o	papel	do	professor,	item	2.3	
e	o	processo	avaliativo,	item	2.4	do	software.	Observa-se	
que	todos	os	critérios	de	avaliação	pontuaram	acima	da	
nota	quatro,	isso	porque	é	um	software	utilizado	em	qua-
se	toda	instituição	de	ensino	como	um	software	de	exce-
lência	em	termos	de	aspectos	pedagógicos.	

Figura 7 - Eixo Aspectos Pedagógicos

Fonte: Elaboração dos autores
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	 A	Figura	8	apresenta	o	eixo	Aspectos	de	Usabilida-
de,	que	considera	aspectos	da	ergonomia,	de	modo	
a avaliar como a plataforma se adapta e como é sua 
interação	com	os	usuários.	O	destaque	do	AutoCAD,	
neste	eixo,	é	para	o	total	controle	das	tarefas	realiza-
das	pelos	alunos	e	a	possibilidade	de	personalização	
e	configuração	das	informações.	No	item	feedback	e	
motivação	(3.2)	a	nota	foi	de	2,83,	uma	vez	que	o	re-
torno	de	erros	de	desenhos	praticamente	não	existe	
e	a	motivação	depende	muito	do	usuário.

Figura 8 - Eixo Aspectos de Usabilidade

Fonte: Elaboração dos autores
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	 A	Figura	9	apresenta	o	eixo	Aspectos	Técnicos,	que	
apresenta	boa	avaliação,	com	valores	acima	de	quatro			
para	os	elementos	de	compatibilidade,	instalação,	ge-
renciamento	de	dados	e	manutenção.	Isso	se	deve	ao	
fato	de	o	software	ser	instalado	de	maneira	simples	e	
não	apresentar	instabilidades,	tornando	assim	o	pro-
cesso	de	manutenção,	instalação	e	gerenciamento	de	
dados	mais	 transparente,	além	de	tornar	o	software	
compatível	com	diferentes	sistemas	operacionais	e	de	
configurações	de	hardware.		

Figura 9 - Eixo Aspectos Técnicos

Fonte: Elaboração dos autores
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	 A	Figura	10	apresenta	o	eixo	Conteúdo,	que	apre-
sentou	boa	avaliação	para	o	software	AutoCAD.	A	ava-
liação	considerou	que	o	AutoCAD	oferece	boa	organi-
zação	do	conteúdo,	utilizando	o	conceito	de	arquivos	
bem	definidos	o	que	facilita	o	acesso	aos	conteúdos	
com	poucas	ações	dentro	do	software.			

Figura 10 - Eixo Conteúdo

Fonte: Elaboração dos autores
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	 Além	disso,	a	inclusão	de	recursos	de	blocos	e	es-
truturas	pré-definidas	e	já	executadas	é	facilitada	dis-
pondo,	 inclusive,	da	possibilidade	de	se	formar	uma	
biblioteca	 multimídia	 para	 se	 utilizar	 em	 diferentes	
conteúdos.	Quanto	à	linguagem,	o	AutoCAD	apresen-
ta	termos	considerados	adequados	para	o	meio	aca-
dêmico,	mas	cabe	ao	professor	preparar	o	conteúdo	
com	a	linguagem	mais	apropriada	ao	público	que	uti-
lizará	o	conteúdo	elaborado.
	 A	Figura	11	apresenta	o	eixo	Interface,	que	consi-
dera	os	elementos	de	navegação	e	layout.	Em	geral,	a	
estrutura	de	navegação	do	software	AutoCAD	é	sim-
ples	e	coerente	o	que	facilita	a	utilização	por	parte	dos	
usuários,	obtendo	assim	notas	também	superiores	a	4	
em	seus	itens.		

Figura 11 - Eixo Interface

Fonte: Elaboração dos autores
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	 O	 layout	 do	 software	 se	 assemelha	 aos	 diversos	
programas	 disponíveis	 no	 mercado,	 o	 que	 contri-
bui	 para	 uma	melhor	 aprendizagem	 e	 navegação	 pe-
los	 seus	 ícones	 de	maneira	mais	 amigável	 e	 intuitiva.

Considerações finai

	 Pode-se	observar,	pela	avaliação	realizada,	que	o	sof-
tware	AutoCAD	possui	uma	interface	amigável	ao	usu-
ário	 e	 apresenta	 vários	 recursos	 para	 um	melhor	 de-
senvolvimento	dos	trabalhos	que	se	pretende	realizar.
 O AutoCAD mostra-se como um programa bem 
flexível	 para	 a	 elaboração	 de	 projetos	 e	 dese-
nhos	 e	 ainda	 possui	 suporte	 à	 linguagem	 VBA	 (Vi-
sual Basic for Applications),	 projetada	 especial-
mente	 para	 que	 o	 usuário	 final	 possa	 programá-lo.
	 Possui	 uma	 interface	 de	 fácil	 manipulação,	 e	 ainda	
disponibiliza	 aos	 usuários	 funções	 para	 manipulações	
com	objetos	3D	e	integração	com	vários	softwares,	pos-

sibilitando	assim	uma	maior	 interação	com	o	usuário.
	 Portanto,	é	uma	ferramenta	de	grande	valia	no	coti-
diano	dos	engenheiros	civis	e	arquitetos	e	de	outros	pos-
síveis	usuários,	pois	os	auxilia	na	etapa	de	execução	da	
obra	de	modo	a	reduzir	prazos,	custos	e	aumentar	o	nível	
de	qualidade	das	obras.	Isso	proporciona	melhor	enten-
dimento	entre	projetistas	e	executores	da	edificação,	
pois	se	baseia	na	simulação	visual	real	de	uma	construção.	
 O AutoCAD é muito usado também no ensino em ou-
tras	áreas	da	Engenharia,	para	o	desenvolvimento	de	
projetos	e	desenhos	de	peças	mecânicas,	equipamentos	
industriais,	entre	outros	exemplos.	Nessas	áreas,	apre-
senta	também	excelentes	resultados,	tanto	na	aprendiza-
gem	quanto	na	qualidade	dos	trabalhos	desenvolvidos.
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Resumo

	 GoConqr	é	uma	plataforma	de	educação	digital	e	co-
laborativa,	na	qual	alunos	e	professores	criam	e	compar-
tilham	materiais	de	estudos	criados	a	partir	de	recursos	
digitais	utilizando	técnicas	que	aceleram	o	aprendizado	
e	que	pode	ser	acessada	de	qualquer	lugar,	a	qualquer	
momento.	Os	conteúdos,	personalizados	e	dinâmicos,	
são	compartilhados	e	podem	ser	acessados,	copiados	
e	editados	por	outros	usuários.		 A	 plataforma	 é	 gra-
tuita	para	criação	e	utilização,	mas	possui	plano	de	as-
sinatura	 para	 disponibilizar	 cursos	 e	 outros	 recursos.

Palavras-chaves:	GoConqr,	plataforma	colaborativa,	
software	educacional.

Descrição
	 A	plataforma	GoConqr	possui	interface	intuitiva	que	
possibilita	a	criação	de	recursos,	bem	como	de	se	co-
municar	dentro	de	uma	rede	de	contatos	permitindo,	
inclusive,	trocar	materiais	didáticos.	Além	disso,	o	usu-
ário	pode	copiar	qualquer	material	didático	e	editá-lo,	
se	considerar	necessário.	Outra	funcionalidade	da	pla-
taforma	é	a	criação	de	grupos	de	estudos	para	com-
partilhamento	de	materiais	 entre	os	membros,	 e	 não	
apenas	 entre	 um	 contato	 (ATANÁSIO	 et. al.,	 2017).
	 O	GoConqr	permite	a	criação	dos	recursos	Mapa	Men-
tal,	Slides, Flashcards, Quiz,	Fluxograma	e	Notas.	Para	
se	utilizar	basta	registrar-se	gratuitamente	no	site.	Após	
a	criação	da	conta	é	possível	criar	e	pesquisar	os	recur-
sos	disponibilizados.	Os	recursos	estão	registrados	por	
categoria	 na	 plataforma.	 A	 Figura	 1	 apresenta	 como	
buscar	 um	 determinado	 recurso	 criado	 no	 GoConqr.
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Figura1 - Buscando recursos na plataforma GoConqr

Fonte: https://www.goconqr.com/

 O usuário da plataforma pode organizar os recur-
sos	 criados,	 ou	 copiados,	 em	 uma	 estrutura	 denomi-
nada	 “disciplina”,	 que	 se	 assemelha	 ao	 conceito	 de	
pasta	de	arquivos	popularizada	pelos	sistemas	opera-
cionais.	 No	 entanto,	 o	 nome	 “disciplina”	 busca	 ade-
quar	a	linguagem	ao	contexto	acadêmico	e,	desta	ma-
neira,	tornar	a	utilização	da	plataforma	mais	intuitiva.		
Portanto,	 criar	uma	disciplina	pode	 ser	útil	para	abri-
gar	os	recursos	em	unidades	de	ensino.	A	Figura	2	exi-
be	como	criar	uma	disciplina	na	plataforma	GoConqr.
	 Para	 criar	 uma	 estrutura	 “disciplina”,	 o	 usuário	 ne-
cessita	clicar	no	botão	“Disciplinas”	disponível	no	menu	
do	lado	esquerdo	da	plataforma	conforme	apresentado	
na	Figura	2	e,	em	seguida,	clicar	no	botão	“Adicionar	
nova	disciplina”.	Na	sequência	 será	apresentada	uma	
tela,	na	qual	o	usuário	deve	fornecer	o	nome	e	data	de	
avaliação	da	disciplina.	Além	disso,	é	possível	selecio-
nar	um	 ícone	e	definir	uma	cor	que	será	apresentada	
no	 calendário	 também	disponível	 na	plataforma.	Vale	
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Figura 2 - Criando uma disciplina

Fonte: https://www.goconqr.com/

mencionar	 que	 ao	 criar	 uma	 conta,	 automaticamente	
é	criada	uma	disciplina	denominada	“Sem	categoria”.

	 A	 plataforma	 GoConqr	 ainda	 disponibiliza	 a	 pos-
sibilidade	 de	 arquivar	 uma	 determinada	 disciplina.	 A	
ação	de	arquivar	não	exclui	os	conteúdos	de	uma	dis-
ciplina,	no	entanto	a	omite	no	restante	da	plataforma	
de	 modo	 que	 permaneçam	 em	 destaque	 apenas	 os	
conteúdos	 trabalhados	 em	 um	 determinado	 período.
	 Outra	ação	que	o	usuário	pode	realizar	na	platafor-
ma	GoConqr	é	a	de	copiar	recursos	criados	por	outros	
autores	para	 suas	disciplinas	e	de	editá-los.	Primeira-
mente,	é	preciso	localizar	o	recurso	que	se	deseja	co-
piar	 e	 abri-lo.	Na	 sequência,	 deve-se	 clicar	 na	 opção	
“Copiar	e	Editar”	que	será	apresentada	abaixo	do	re-
curso	 e	 escolher	 em	 qual	 disciplina	 ele	 será	 salvo.
	 Para	 criar	 um	 recurso,	o	usuário	deve	 clicar	no	bo-
tão	“CRIAR”	localizado	no	canto	superior	esquerdo	da	
plataforma	GoConqr	 conforme	 apresenta	 a	 Figura	 3.
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Figura 3 - Menu “CRIAR”, em que é possível criar 
recursos no GoConqr

Fonte: https://www.goconqr.com/

	 O	recurso,	ao	ser	criado,	é	automaticamente	salvo	na	
disciplina	“Sem	categoria”.	Entretanto,	é	possível	movê-lo	
para	outra	disciplina	acionando	o	botão	“Ações”,	disponí-
vel	na	tela	de	edição.	A	Figura	4	apresenta	o	menu	“Ações”	
representado	pelo	ícone	de	uma	pasta	com	engrenagem.

Figura 4 - O menu “Ações” torna-se disponível durante 
a edição de um recurso

Fonte: https://www.goconqr.com/
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	 O	menu	“Ações”	apresenta	outras	opções,	além	de	
mover	um	recurso	entre	disciplinas	como,	por	exemplo:	
copiar,	reproduzir,	postar	em	blog	ou	rede	social,	com-
partilhar	na	rede	de	contatos	ou	em	grupos	da	platafor-
ma,	enviar	por	e-mail,	imprimir	ou	excluir.
	 A	Figura	5	exemplifica	o	processo	de	criação	de	recur-
sos	iniciado	ao	clicar	no	menu	“CRIAR”,	em	que	apresen-
ta	a	tela	de	criação	e	edição	do	recurso	Mapa	Mental.

Figura 5 - Criando um Mapa Mental

Fonte: Elaboração dos autores.
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	 O	GoConqr	tem	por	objetivo	tornar	intuitivo	o	pro-
cesso	 de	 criação	 e	 edição,	 para	 isto	 oferece	 orien-
tações	 de	 como	 utilizar	 as	 ferramentas	 disponíveis	
como,	 por	 exemplo,	 no	 caso	 do	 mapa	 mental	 em	
que	é	possível	observar	orientações	na	 tela	de	como	
editar	 um	 nó	 do	mapa	 e	 de	 como	 inserir	 novos	 nós.
	 A	plataforma	é	muito	vasta	e	oferece	diversos	recursos,	
que	podem	ainda	ser	expandidos	com	a	versão	paga.	Além	
disso,	a	plataforma	disponibiliza	ampla	documentação,	a	
fim	de	auxiliar	os	usuários,	que	pode	ser	acessada	a	partir	
do Tutorial de Recursos de Estudo por meio do link https://
www.goconqr.com/pt-BR/faq/49-Recursos-de-Estudo.

Usos possíveis

• Criar	e	participar	de	grupos	de	estudos.
• Elaborar atividades com recursos de mapa mental-
quiz, flashcards	e	fluxogramas.

• Organizar	conteúdo	em	disciplinas	e	cursos.

• Interagir	com	a	comunidade	acadêmica.

Avaliação baseada no modelo PETESE

	 A	avaliação	do	GoConqr	foi	baseada	no	modelo	PE-
TESE	que	considera	cinco	eixos	 (COOMANS;	LACER-
DA,	2015).	A	Figura	6	 apresenta	 a	 avaliação	geral	da	
plataforma	GoConqr,	em	que	é	possível	observar	os	ei-
xos:	Geral,	 Aspectos	 Pedagógicos,	 Aspectos	 de	Usa-
bilidade,	 Conteúdo	 e	 Interface.	 Verifica-se	 que	 a	 pla-
taforma	apresenta	boa	avaliação	nos	diferentes	eixos.	
Na	sequência,	os	eixos	são	apresentados	em	detalhes.
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Figura 6 - Avaliação geral do software GoConqr Figura 7 - Eixo Aspectos Pedagógicos

Fonte: Elaboração dos autores.

	 O	eixo	Aspectos	Pedagógicos,	exibido	na	Figura	7,		
busca	avaliar	os	objetivos	educacionais;	as	atividades	
e	tarefas;	o	papel	do	professor	e	o	processo	avaliati-
vo	da	plataforma.	Observa-se	que	apenas	o	critério	
de	avaliação	pontuou	abaixo	da	nota	quatro,	isto	por-
que	a	plataforma	oferece	meios	para	desenvolver	a	
avaliação,	mas	cabe	ao	professor	prepará-la	de	modo	
adequado	 para	 se	 atingir	 os	 objetivos	 propostos.

Fonte: Elaboração dos autores.
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	 A	Figura	8	apresenta	o	eixo	Aspectos	de	Usabilidade,	
que	considera	aspectos	da	ergonomia	de	modo	a	avaliar	
como	a	plataforma	se	adapta	e	como	é	a	interação	dela	
com	os	usuários.	O	destaque	do	GoConqr,	neste	eixo,	
é	para	a	interação,	pois	há	diferentes	meios	de	se	obter	
auxílio	na	utilização	da	plataforma.	Além	disso,	há	canais	
que	permitem	a	discussão	e	colaboração	entre	usuários.
Figura 8 - Eixo Aspectos de Usabilidade

Fonte: Elaboração dos autores.

	 O	eixo	Aspectos	Técnicos,		apresenta	boa	avaliação,	
com	valores	em	torno	de	quatro	para	os	elementos	de	
compatibilidade,	 instalação,	gerenciamento	de	dados	
e	manutenção.	 Isto	se	deve	ao	fato	da	plataforma	se	
acessada de modo on-line,	evitando	a	instalação	local	
nos	computadores	dos	usuários	o	que	torna	o	processo	
de	manutenção,	instalação	e	gerenciamento	de	dados	
mais	 transparente,	além	de	 tornar	a	plataforma	com-
patível	com	diferentes	sistemas	operacionais	e	de	con-
figurações	de	hardware,	conforme	mostra	a	Figura	9.
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Figura 10 - Eixo Conteúdo

Fonte: Elaboração dos autores.

Figura 9 - Eixo Aspectos Técnicos

Fonte: Elaboração dos autores.

	 A	Figura	10	apresenta	o	eixo	Conteúdo,	que	apre-
sentou	 boa	 avaliação	 para	 a	 plataforma	 GoConqr.	 A	
avaliação	considerou	que	o	GoConqr	oferece	boa	or-
ganização	do	conteúdo,	utilizando	o	conceito	de	“dis-
ciplina”	ou	de	grupos	o	que	facilita	o	acesso	aos	con-
teúdos	 com	 poucas	 ações	 dentro	 da	 plataforma.

	 Além	disso,	a	inclusão	de	recursos	multimídias	é	fa-
cilitada	 dispondo,	 inclusive,	 da	 possibilidade	 de	 se	
formar	 uma	 biblioteca	multimídia	 para	 se	 utilizar	 em	
diferentes	 conteúdos.	 Quanto	 a	 linguagem,	 o	 Go-
Conqr	 apresenta	 termos	 considerados	 adequados	
para	 o	meio	 acadêmico,	mas	 cabe	 ao	 professor	 pre-
parar o conteúdo com a linguagem mais apropria-

42



Figura 11 - Eixo Interface

Fonte: Elaboração dos autores.

da	 ao	 público	 que	 utilizará	 o	 conteúdo	 elaborado.
 O eixo Interface,	que	considera	os	elementos	de	nave-
gação	e	layout	é	exibido	na	Figura	11.	Em	geral,	a	estru-
tura	de	navegação	da	plataforma	GoConqr	é	simples	e	
coerente	o	que	facilita	a	utilização	por	parte	dos	usuários.

 O layout	 que	 a	 assemelha	 às	 redes	 sociais	 popu-
larizadas na internet também contribui para tornar 
a	 navegação	 e	 utilização	 da	 plataforma	 mais	 intui-
tiva.	 As	 propagandas	 presentes	 na	 versão	 gratuita,	
no	 entanto,	 podem,	 eventualmente,	 prejudicar	 a	 ex-
periência	 de	 navegação	 por	 parte	 dos	 usuários.

Considerações finai

 Considerando os aspectos avaliados no mode-
lo	 PETESE,	 o	GoConqr	 cumpre	o	papel	 proposto	de	
disponibilizar recursos para a processo de ensino-
-aprendizagem	 e	 interação	 aluno-aluno	 e	 aluno-pro-
fessor	de	 forma	colaborativa	e	dinâmica,	apresentan-
do	uma	boa	avaliação	em	todos	os	eixos	investigados.
	 A	plataforma	é	didática	e	estimula	a	utilização	e	criação	
de recursos trazendo novas formas de ensinar e de apren-
der,	podendo	ser	acessada	de	qualquer	lugar	do	mundo	
através	da	conexão	com	a	Internet.	Além	disso,	possui	
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uma	área	própria	para	capacitação	atualizada	constan-
temente,	onde	o	usuário	pode	ainda	esclarecer	dúvidas.
É	 importante	 ressaltar	 que	 apesar	 do	 GoCon-
qr	 permitir	 desenvolver	 aulas	 mais	 atraentes	 e	 co-
laborativas,	 toda	 atividade	 deve	 ser	 previamen-
te	 planejada,	 permitindo	 a	 reflexão	 do	 tema	
abordado	 para	 que	 se	 atinja	 êxito	 no	 aprendizado.
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Resumo

	 O	 Google	 Apresentações	 faz	 parte	 do	 grupo	 de	
aplicativos	 gratuitos	 pelo	 Google	 Drive.	 Armazena-
dos,	 podem	 ser	 acessados	 para	 editar	 textos,	 ima-
gens,	 gráficos,	 sons	 e	 vídeos	 para	 a	 construção	 de	
uma	 apresentação.	 O	 Aplicativo	 permite	 comparti-
lhar	as	apresentações	criadas	nos	slides	em	qualquer	
lugar	e	horário,	de	maneira	síncrona	(pela	internet	na	
nuvem)	 e	 assíncrona	 (off-line	 através	 de	 download).

Palavras-chaves:	 Apresentação	 de	 slides.	 Apresenta-
ções.	Aplicativos.	

Descrição

	 A	interface	do	Google	apresentações	permite	que	o	usu-
ário	crie	e	edite	apresentações	em	seu	navegador	de	ma-
neira	online,	possibilitando	o	acesso	aos	slides	por	outras	
pessoas	em	tempo	real,	as	quais	podem	editar,	comentar	
e	compartilhar	os	slides	simultaneamente.	O	arquivo	é	
salvo	no	Google	Drive	na	sua	edição	mais	recente.	O	usu-
ário	também	pode	ter	acesso	aos	últimos	slides	editados.
	 A	 interface	 do	 Google	 apresentações	 (Figura	 1)	 é	
composta	 pela	 galeria	 de	 modelos,	 que	 oferece	 ao	
usuário	diversas	opções	de	slides	com	temas	variados.
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Figura 1 – Barra de ferramentas

Fonte: https://www.google.com/intl/pt-BR/slides/about/

Barra de ferramentas

 O usuário pode editar seus slides explorando a bar-
ra	 de	 ferramentas	 da	 interface	 através	 das	 ações:
• Arquivo:	 compartilhar,	abrir	um	novo	arquivo	através
do	 google	 docs,	 importar	 slides,	 fazer	 uma	 cópia	 (de
slides	ou	da	apresentação),	 fazer	download,	enviar	por
e-mail	 como	 anexo,	 tornar	 disponível	 off-line,	 histórico
de	versões,	renomear,	mover	para	a	 lixeira,	publicar	na
web,	 enviar	 e-mail	 aos	 colaboradores,	 detalhes	 do	do-
cumento,	idioma,	configurações	da	página	e	impressão.
• Editar:	 desfazer,	 refazer,	 recortar,	 copiar,	 co-
lar,	 excluir,	 duplicar,	 selecionar,	 localizar	 e	 substituir.
• Ver:	 apresentação,	 movimento,	 visualiza-
ção	 em	 grade,	 aplicar	 zoom,	 exibir	 régua,
guias,	 alinhar,	 mostrar	 anotações,	 tela	 inteira.
• Inserir:	imagem,	caixa	de	texto,	áudio,	vídeo,	formas,	ta-
bela,	gráfico,	diagrama,	word	art,	linha,	caracteres	especiais,
animação,	link,	comentário,	novo	slide,	número	de	slide.
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• Formatar:	 texto,	 alinhar	 e	 recuar,	 espaçamen-
to	 entre	 linhas,	 marcadores	 e	 numeração,	 tabe-
la,	 limpar	 formatação,	 bordas	 e	 linhas,	 imagens.
• Slide:	novo	slide,	duplicar,	excluir,	pular	e	mover	slide,	al-
terar	plano	de	fundo,	aplicar	layout,	transição,	alterar	tema.
• Organizar:	 ordenar,	 alinhar,	 distribuir,	 cen-
tro	 da	 página,	 girar,	 agrupar	 e	 desagrupar.
• Ferramentas:	ortografia,	 explorar,	objetos	 vinculados,
dicionário,	 histórico,	 editor	de	 script,	preferências,	 con-
figurações	 de	 acessibilidade	 (ativar	 a	 compatibilidade
com	o	 leitor	de	tela,	ativar	suporte	para	braile,	ativar	a
lupa,	digitação	por	voz	nas	anotações	do	apresentador).
 O objetivo dos Ícones na barra de ferramentas 
é	 facilitar	 para	 o	 usuário	 a	 exploração	 das	 ativida-
des	 no	 Google	 Apresentações,	 otimizando	 o	 tem-
po	 e	 facilitando	 a	 construção	 do	 trabalho	 nos	 slides.

Figura 2 – Ícones

Fonte: https://www.google.com/intl/pt-BR/slides/about/
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Ícones

• Histórico de	 comentários:	 opções	
de notificação,	 adicionar	 comentários.
• Apresentar:	 iniciar	 apresentação	 dos	 slides.
• Compartilhar:	 copiar	 o	 link	 da	 apresentação,	 al-
terar	 permissões	 e	 compartilhar	 com	 pesso-
as	 ou	 grupos,	 fazer	 download,	 imprimir	 e	 copiar.
• Agenda:	organizar	atividades	e	eventos	no	cotidiano.
• Keep:	 serviço	 do	 google	 para	 anotações.
• Tarefas:	 gerenciador	 de	 listas	 e	 tarefas	 a	 aces-
sar	 de	 qualquer	 dispositivo	 com	 Internet.

Figura 3 – Layout e Tema

Fonte: https://docs.google.com/presentation/d/1F6oOeQYbsEsE0RMVLd2LoFAy_Ftz4wDVxTvoD4afzZg/edit#slide=id.p

	 Na	 opção	 de	 layout	 e	 tema	 (Figura	 3),	 o	 usu-
ário	 tem	 uma	 gama	 de	 opções	 e	 modelos,	 po-
dendo usar um modelo pronto ou personalizan-
do	 o	 seu	 próprio	 slide	 segundo	 suas	 preferências.
O	software	Google	Apresentações	é	autoexplicativo,	fa-
cilitando	ao	usuário	a	exploração	dos	recursos,	elabora-
ção	dos	 slides	 e	 compartilhamento	das	 apresentações.

Usos	Possíveis

• Criação	 de	 apresentações	 dinâmicas	 e	 criativas;
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• Armazenamento	 em	 nuvem	 de	 forma	 instantânea;
• Edição	 e	 compartilhamento	 em	 tem-
po	 real	 com	 outras	 pessoas	 e	 grupos;
• Download	 de	 apresentações	 para	 uso	 off-line;
• Compatível	 com	outros	 softwares	 do	 google	 docs,
podendo-se	 inserir	gráficos,	 imagens,	vídeos,	 tabelas,
animações...
Avaliação baseada no modelo PETESE

	 A	avaliação	do	Google	Apresentações	foi	realizada	no	
modelo	PETESE,	uma	ferramenta	pedagógica	ergonômi-
ca	para	avaliação	de	software	educacional	(COOMANS;	
LACERDA,	2015).	Essa	ferramenta	avalia	seis	aspectos	do	
software	educacional	(Figura	4):	aspectos	gerais,	aspec-
tos	pedagógicos,	aspectos	de	usabilidade,	aspectos	téc-
nicos,	conteúdo	e	interface.	Auxilia	na	melhor	escolha	de	
acordo	com	os	aspectos	avaliados.

Figura 4 – Avaliação Geral 

Fonte: Elaboração das autoras
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	 O	Google	Apresentações	é	um	software	educacional	e	
não	um	software	educativo.	Como	se	trata	de	um	softwa-
re	de	apresentação	gratuito,	muitos	professores	utilizam	
esse	software	educacional	para	explanação	dos	conteú-
dos	em	aulas	e	palestras.	Alguns	critérios	avaliativos	com	
objetivos	para	um	resultado	final	de	ensino,	aprendizagem	
e	interação	foram	comprometidos	devido	ao	seu	objetivo	
de	ser	um	software	para	apresentação	em	slides.	
	 A	Figura	5	trata	dos	aspectos	pedagógicos,	no	qual	o	
papel do professor é fundamental para o desenvolvimen-
to	da	ação.	O	uso	desse	software	não	tem	uma	finalidade	
avaliativa	durante	a	apresentação	dos	conteúdos,	por	isso	
a	pontuação	nessa	avaliação	está	baixa.

Figura 5 – Aspecto Pedagógico

Fonte: Elaboração das autoras
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	 Na	Figura	6	trata-se	da	avaliação	dos	aspectos	de	
usabilidade.	Nesse	eixo,	o	software	foi	bem	pontua-
do.	A	plataforma	permite	ao	usuário	uma	ação	de	ma-
neira	fácil	entre	o	sistema	da	plataforma	e	a	interação	
entre	outros	usuários	no	mesmo	projeto,	podendo	ser	
modificado	e	salvo	de	maneira	rápida	na	nuvem.

Figura 6 –Aspecto Usabilidade

Fonte: Elaboração das autoras
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	 A	Figura	7	mostra	a	avaliação	dos	aspectos	 técni-
cos.	A	plataforma	é	de	acesso	fácil	e	rápido	pela	Inter-
net,	compatível	com	diferentes	sistemas	operacionais	
e	computadores.	A	manutenção	é	fácil,	pois	o	softwa-
re	está	sempre	atualizado	pelo	sistema.
Figura 7 – Aspecto Técnico

Fonte: Elaboração das autoras

	 Na	Figura	8,	mostra-se	a	avaliação	do	conteúdo,	eixo	
bem	avaliado,	uma	vez	que	o	conteúdo	da	 interface	
está	sempre	atualizado	e	diversificado.	Com	essas	op-
ções,	o	usuário	pode	elaborar	apresentações	de	acor-
do	com	suas	necessidades	e	objetivos,	ousando	em	
personalizar	seu	trabalho	com	figuras,	imagens,	sons,	
textos	entre	outras	opções.
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Figura 8 – Conteúdo

Fonte: Elaboração das autoras

	 Além	disso,	a	 inclusão	de	recursos	de	blocos	e	es-
truturas	pré-definidas	e	já	executadas	é	facilitada	dis-
pondo,	 inclusive,	 da	 possibilidade	de	 se	 formar	 uma	
biblioteca	multimídia	para	se	utilizar	em	diferentes	con-
teúdos.	 Quanto	 à	 linguagem,	 o	 AutoCAD	 apresenta	
termos	 considerados	 adequados	para	o	meio	 acadê-
mico,	mas	cabe	ao	professor	preparar	o	conteúdo	com	
a	linguagem	mais	apropriada	ao	público	que	utilizará	o	
conteúdo	elaborado.
	 A	Figura	11	apresenta	o	eixo	Interface,	que	considera	
os	elementos	de	navegação	e	layout.	Em	geral,	a	estrutu-
ra	de	navegação	do	software	AutoCAD	é	simples	e	coe-
rente	o	que	facilita	a	utilização	por	parte	dos	usuários,	ob-
tendo	assim	notas	também	superiores	a	4	em	seus	itens.		
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Figura 9 – Interface

Fonte: Elaboração das autoras

Considerações finai

	 Ao	 observar	 a	 avaliação	 feita	 pelo	 método	 PETE-
SE,	podemos	entender	que	o	software	Google	Apre-
sentações	 atende	 às	 necessidades	 dos	 usuários,	 as-
sim como a sua plataforma cumpre todos os objetivos 
propostos	para	a	criação	de	apresentações	para	a	vida	
pessoal	e	para	o	 trabalho.	Pode	ser	utilizado	de	ma-
neira	 individual	 ou	 em	 grupo,	 com	 fácil	 acesso,	 for-
matação	 e	 compartilhamento	 quando	 necessário.
	 É	 uma	 ótima	 ferramenta	 para	 ser	 utilizada	 pe-
los	professores	em	palestras,	 reuniões	e	 sala	de	aula	
como	 recurso	 para	 auxiliar	 a	 explanação	 de	 conte-
údos	 de	 maneira	 diversificada,	 acessível	 e	 gratuita.
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Resumo

 Google Classroom é uma plataforma educacional e 
colaborativa,	na	qual	os	professores	criam	salas	virtuais	
e	disponibilizam	e	avaliam	trabalhos	escolares,	o	que	tor-
na o ensino mais inovador e a aprendizagem mais intera-
tiva.	O	Google	Classroom	é	uma	ferramenta	gratuita	e	
faz	parte	do	Google	for	Education,	que	é	um	recurso	do	
Google	Apps	para	a	área	de	educação,	feito	especialmen-
te	por	professores	para	melhorar	a	comunicação	com	os	
alunos.	As	atividades	são	organizadas	de	forma	online	e	
qualquer	aluno	pode	compartilhar	os	documentos	e	aces-
sá-los	a	qualquer	momento	mesmo	fora	da	sala	de	aula.

Palavras-chaves:	Google	Classroom.	Plataforma	cola-
borativa.	Software	educacional.

Descrição

	 O	Google	Classroom	é	utilizado	para	enviar	mensagens,	
vídeos,	link	da	aula,	documentos	e	avaliações	para	o	aluno	e	
pode	ser	acessado	pelo	computador	ou	pelo	celular.	Sobre	
o Google	Classroom,	Witt	(2015)	afirma	que	o	G	Suite	for
Education oferece um conjunto de ferramentas de comuni-
cação	e	produtividade	destinada	a	promover	a	colaboração
e	criatividade,	além	da	comunicação	e	pensamento	crítico,
o que	gera	uma	aprendizagem	mais	significativa	e	híbrida.

A plataforma Google Classroom está integrada a outros
aplicativos	como	Google	Drive,	Google	Agenda,	Planilhas	
Google,	Youtube	e	Google	Forms,	o	que	permite	aos	alu-
nos	a	criação	de	documentos,	planilhas	e	apresentações	
em	conjunto.	Para	ter	acesso	ao	Google	Classroom,	o	usu-
ário	precisa	entrar	em	uma	conta	Google,	clicar	em	Goo-
gle	Apps	e	no	ícone	Google	Classroom	ou	Google	Sala	de	
Aula.		A	Figura	1	apresenta	como	abrir	o	Google	Classroom.
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Figura 1 – Abrindo o Google Classroom

Fonte: https://classroom.google.com 

	 Para	 o	 usuário	 criar	 uma	 sala	 de	 aula,	 deve	 clicar	
em	 “+”	para	 criar	 uma	 turma.	 Se	 o	 aluno	quiser	 par-
ticipar	da	 turma,	ele	precisa	clicar	em	participar.	Nes-
se	 caso,	 será	 necessário	 inserir	 o	 código	 de	 aula	 for-
necido	pelo	professor,	e	antes	o	usuário	precisa	entrar	
no	e-mail	do	Google	e	entrar	em	sua	conta.	A	Figura	
2	 apresenta	 como	 criar	 ou	 participar	 de	 uma	 turma.
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Figura 2 – Criando uma turma

Fonte: https://classroom.google.com 

	 Para	criação	da	turma,	é	necessário	aceitar	os	termos	de	
uso.	A	Figura	3	apresenta	como	aceitar	os	termos	de	uso.

Figura 3 – Aceitando os Termos de Uso

Fonte: https://classroom.google.com 
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	 Para	o	aluno	ter	acesso	à	sala	de	aula,	ele	deverá	ter	o	
código da turma ou aguardar o e-mail convite para acesso à 
turma,	que	o	professor	deverá	enviar.	Para	que	o	professor	
tenha	acesso	ao	código	da	turma,	basta	clicar	em	configu-
ração	da	turma	e	há	a	opção	de	convidar	por	e-mail,	no	item	
Pessoas.	Para	o	professor	gerenciar	diferentes	turmas,	basta	
clicar	no	código	da	turma.	Além	disso,	o	professor	poderá	
personalizar	a	capa	da	disciplina	com	a	imagem	que	preferir.	
A	Figura	5	apresenta	como	personalizar	a	imagem	da	capa.

	 Para	 a	 criação	 da	 turma,	 é	 necessário	 escre-
ver	 o	 nome	 da	 disciplina	 ou	 da	 turma,	 e	 há	 ain-
da	 as	 seções	 assunto	 e	 sala.	 A	 Figura	 4	 apresen-
ta	 como	 finalizar	 os	 dados	 para	 criar	 uma	 turma.
Figura 4 – Finalizando dados para Criação de Turma

Fonte: https://classroom.google.com 
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Figura 5 – Personalizando a imagem da capa

Fonte: https://classroom.google.com 

Fonte: https://classroom.google.com 

 Para buscar outras imagens para a capa e persona-
lizar	a	disciplina	com	o	tema,	o	professor	poderá	 ir	
em galeria e buscar outras imagens ou fazer upload 
de	outra	imagem.	A	Figura	6	apresenta	como	buscar	
outras	imagens	para	a	capa.

Figura 6 – Buscando outras imagens para a capa
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Figura 7 – Inserindo comunicados

Fonte: https://classroom.google.com 

	 No	item	Mural,	há	a	possibilidade	de	todos	que	estão	
na	turma	fazerem	comentários,	esclarecerem	dúvidas	e	in-
teragirem	com	o	grupo.	Esse	item	pode	ser	configurado	
para	que	os	alunos	apenas	comentem	e	não	façam	posta-
gens.	A	Figura	7	apresenta	como	inserir	comunicados.

	 No	item	Atividades,	há	os	itens	Atividades,	Pergunta,	
Material,	Tópico	ou	a	reutilização	de	alguma	postagem.	
No	item	Material,	o	professor	pode	inserir	o	conteúdo	da	
disciplina,	pode	criar	uma	organização	em	tópicos	para	
facilitar	o	ensino	para	o	aluno	e	inserir	atividades,	para	as	
quais	é	possível	programa-definir	uma	data	para	entrega	
e	pontuação.	Há	a	possibilidade	de	dar	o	feedback	e	nota	
para	o	aluno	de	forma	individual	e	fazer	o	acompanha-
mento	e	progresso	de	cada	aluno.	A	Figura	8	apresenta	
como	criar	atividades.
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Figura 8 – Para criar atividades

Fonte: https://classroom.google.com 

	 Para	a	criação	de	atividades,	é	necessário	inserir	um	tí-
tulo	para	a	atividade,	e	há	a	opção	de	inserir	instruções	
para	a	atividade,	que	é	opcional;	também	é	possível	defi-
nir	uma	data	para	entrega,	pontuação	e	o	tópico	em	que	
a	atividade	será	inserida	Nas	atividades,	é	possível	tam-
bém	 inserir	anexos,	 links,	 imagens,	vídeos	do	youtube,	
arquivos	do	Google	Drive.	Nas	atividades	enviadas	pelos	
alunos,	é	possível	inserir	comentários	e	fazer	sugestões,	
além da possibilidade de serem postadas de forma indivi-
dual	e	em	grupo.	Também	há	a	possibilidade	de	integra-
ção	de	aplicativos	da	área	de	educação.	A	Figura	9	apre-
senta	como	configurar	atividades.
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Figura 9 – Configurando atividade

Fonte: https://classroom.google.com 

	 Há	o	item	Pessoas	em	que	o	professor	pode	adicionar	
outro	professor	para	participar	da	turma,	e	no	item	Alu-
nos,	há	o	e-mail	de	todos	os	alunos	que	estão	cadastra-
dos	na	turma	e	o	item	notas,	em	que	é	possível	visualizar	
as	notas	atribuídas	pelo	professor	aos	alunos.	A	Figura	10	
apresenta como adicionar professores e alunos da turma 
e	acompanhar	as	notas.
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Figura 9 – Configurando atividade

Fonte: https://classroom.google.com 

	 Há	 o	 item	 Pessoas	 em	 que	 o	 professor	 pode	 adi-
cionar	 outro	professor	 para	 participar	 da	 turma,	 e	 no	
item	Alunos,	há	o	e-mail	de	todos	os	alunos	que	estão	
cadastrados	 na	 turma	 e	 o	 item	notas,	 em	que	 é	 pos-
sível	 visualizar	 as	 notas	 atribuídas	 pelo	 professor	 aos	
alunos.	 A	 Figura	 10	 apresenta	 como	 adicionar	 pro-
fessores	 e	 alunos	 da	 turma	 e	 acompanhar	 as	 notas.
Figura 10 – Acompanhamento de notas

Fonte: https://classroom.google.com 
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Usos possíveis
• Criar	turmas	e	atividades	online;
• Disponibilizar	comunicado	e	material;
• Acompanhar	as	atividades	realizadas	pelo	aluno;
• Corrigir e atribuir notas com feedback de forma in-
dividualizada.

Avaliação baseada no modelo PETESE

	 Nesta	seção,	discute-se	a	avaliação	do	software	base-
ada	no	modelo	PETESE	(COOMANS;	LACERDA,	2015).	
A	Figura	11	apresenta	a	avaliação	da	plataforma	Goo-
gle	Classroom,	 na	qual	 é	 possível	 observar	 os	 eixos:	
Geral,	 Aspetos	 Pedagógicos,	 Aspectos	 de	 Usabilida-
de,	Conteúdo	e	Interface.	Analisa-se	que	a	plataforma	
apresenta	uma	boa	avaliação	nos	diferentes	eixos.	Na	
sequência,	os	eixos	são	apresentados	em	detalhes.

Figura 11 – Avaliação geral 

Fonte: Elaboração da autora
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	 A	Figura	12	apresenta	o	eixo	Aspectos	Pedagógicos,	
que	procura	analisar	os	objetivos	educacionais,	as	ativi-
dades	e	tarefas;	o	papel	do	professor	e	o	processo	avalia-
tivo	da	plataforma.	Verifica-se	uma	boa	avaliação,	porém	
é	necessário	o	professor	criar	as	atividades	e	avaliações.

Figura 12 – Eixo Aspectos Pedagógicos

Fonte: Elaboração da autora

	 A	Figura	13	apresenta	o	eixo	Aspectos	de	Usabilidade,	
que	avalia	aspectos	da	interação	entre	usuários	e	software,	
orientações	e	instruções,	feedback	e	motivação,	preven-
ção	de	erros	e	controle	de	personalização.	Pode-se	desta-
car	que	as	informações	são	simples,	organizadas	e	claras	
em	relação	à	localização	das	funções	na	plataforma.	Po-
rém a plataforma pode integrar apenas ao Google Suite e 
mesmo assim é necessário sair da plataforma para acessar 
por	exemplo	o	formulário	do	Google.	Outra	limitação	é	
em	relação	ao	gerenciamento	e	controle	do	aprendizado:	
o aluno	pode	avançar	sem	completar	níveis	anteriores.
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Figura 13 – Eixo Aspectos de Usabilidade

Fonte: Elaboração da autora

	 A	 Figura	 14	 apresenta	 o	 eixo	 Aspectos	 de	 Usa-
bilidade,	 que	 inclui	 os	 elementos	 de	 compati-
bilidade,	 instalação,	 gerenciamento	 de	 dados	 e	
manutenção.	A	avaliação	foi	boa,	porque	não	há	a	neces-
sidade	de	 instalação	do	Classroom,	nem	manutenção.
Figura 14 – Eixo Aspectos Técnicos

Fonte: Elaboração da autora
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	 A	Figura	16	apresenta	o	eixo	Interface,	que	apresen-
tou	uma	boa	avaliação,	a	partir	da	qual	 identificam-se	
os	 elementos	 de	 navegação	 e	 layout.	 A	 utilização	 no	
Google	Classroom	é	simples,	intuitiva	e	de	fácil	utiliza-
ção	 com	os	 dispositivos	móveis.	 Além	disso,	 as	 infor-
mações	 podem	 ser	 inseridas	 em	 ordem	 cronológica.
Figura 16 – Eixo Interface

Fonte: Elaboração da autora

	 A	Figura	15	apresenta	o	eixo	de	Conteúdo,	que	ob-
teve	 uma	 boa	 avaliação,	 e	 que	 destaca	 elementos	
como	linguagem,	elementos	multimídia	e	organização.	
A	 linguagem	do	Google	Classroom	é	 clara	 e	 simples.
Figura 15 – Eixo de Conteúdo

Fonte: Elaboração da autora
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Considerações finai

	 Pode-se	 concluir	 que	 avaliação	 dos	 elementos	 pro-
postos pelo PETESE da ferramenta Google Classroom 
obteve	 uma	 boa	 avaliação.	 A	 ferramenta	 pode	 faci-
litar o processo de ensino e auxiliar o docente com a 
organização,	 comunicação,	 criação	de	conteúdo,	 ativi-
dades	e	avaliações	para	a	sala	de	aula,	além	de	gerar	
aprendizagem	colaborativa	e	significativa	para	o	aluno.
	 A	plataforma	é	gratuita,	simples	e	de	fácil	utilização,	
porém	pode-se	citar	a	limitação	de	integração	com	outros	
aplicativos	além	do	Google	Suite.	Outro	ponto	a	destacar	
é	a	questão	da	sustentabilidade,	uma	vez	que	um	dos	prin-
cipais	objetivos	da	plataforma	é	economizar	papel,	além	
de	facilitar	a	administração	do	tempo	para	o	docente	e	
aluno	e	o	feedback	de	forma	facilitada	e	individualizada.
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Resumo

	 O	Hangouts	Meet	é	um	recurso	de	comunicação	on-
line	desenvolvido	pela	empresa	Google.	Através	dessa	
plataforma,	podem	ser	realizadas	reuniões,	aulas,	víde-
oconferências	e	outros,	por	meio	de	computadores	e	
smartphones.	É	uma	plataforma	pública,	de	fácil	acesso,	
podendo	ser	encontrada	no	campo	de	pesquisa	do	site	
Google e também no serviço de e-mail,	também	oferta-
do	pela	plataforma	Google.	O	Hangouts	Meet	é	um	re-
curso	que	está	ao	alcance	de	qualquer	usuário.	Para	tan-
to,	é	necessário	estabelecer	conexão	segura	via	internet.	

Palavras-chaves:	Serviço.	Comunicação.	Conexão.

Descrição 
 A plataforma Hangout Meet ou Google Meet possui 
uma	interface	simples	facilitando	a	interação	do	usuário.	
Sua	tela	inicial	promove	a	interação	com	os	demais	par-
ticipantes	da	reunião.	A	plataforma	possui	dois	botões,	
sendo	eles:	câmera	e	microfone,	podendo	ser	ligado	e	
desligado	pelo	usuário.	O	acesso	à	plataforma	se	dá	atra-
vés	de	link	gerado	no	próprio	sistema	do	Google	Meet.	
Após	o	compartilhamento,	a	sessão	de	web-conferência	é	
iniciada,	proporcionando	então	a	comunicação	síncrona.	
  Esse contato on-line	permite	a	 interação	e	 facilita	a	
comunicação.	 A	 webconferência	 é	 uma	 modalidade	
muito	utilizada	nos	tempos	atuais.	De	acordo	com	Cruz	
e	Barcia	(1999),	a	webconferência	permite	que	grupos	
distantes,	 situados	 em	dois	 ou	mais	 lugares	 geografi-
camente	 diferentes,	 comuniquem-se	 “face	 a	 face”.”	
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Figura1 – Página Inicial do Hangouts Meet

Fonte: https://meet.google.com/

Ao	clicar	em	“Nova	Reunião”,	o	site	fornece	três	opções,	
sendo	elas:	
• Gerar	um	link	da	reunião	para	compartilhar;
• Iniciar	uma	reunião	instantânea;
• Programar	no	Google	Agenda;
Ambas	as	opções	propiciam	a	criação	do	link	para	com-

partilhamento.	Entretanto,	a	opção	“Programar	no	Goo-
gle	Agenda”	 é	 vinculada	 com	outro	 recurso,	 também	
ofertado	pela	empresa	Google	–	Google	Calendar.		

Figura 2 – Página Inicial: Gerando Link para Hangouts 
Meet

Fonte: https://meet.google.com/

	 Ao	gerar	o	link	da	reunião,	a	plataforma	automatica-
mente	encaminha	para	o	usuário	para	uma	sala	preparató-
ria,	onde	são	realizados	os	ajustes	de	câmera	e	microfone.	
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Figura 3 – Sala Preparatória: Google Meet

Fonte: https://meet.google.com/

	 O	acesso	à	sala	de	reunião	é	concluído	com	um	bre-
ve	bip,	disparado	 inicialmente	em	sua	entrada.	A	par-
tir	desse	momento,	o	usuário	está	na	 reunião	e	pode	
participar.	 Fica	 a	 seu	 critério	 ativar	 e	 desativar,	 câ-
mera	 e	 microfone,	 de	 acordo	 com	 sua	 necessidade.	
		 Na	 aba	 “Detalhes	 da	 Reunião”	 é	 apre-
sentado o link	 para	 compartilhamento.

Figura 4 – Reunião Iniciada

      Fonte: https://meet.google.com/

 O software	 disponibiliza	 algumas	 configurações,	
como:	Alteração	do	Layout	-	para	melhor	visualização;	
Tela	cheia	–	para	visualização	integral;	Legendas	–	para	
acompanhamento.
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Figura 5 – Configuraçõe

Fonte: https://meet.google.com/

	 A	plataforma	também	oferece	também	configurações	
de	multimídias,	possibilitando	ajustes	em	áudio	e	vídeo.

Figura 6 – Configurações de Multimídi

Fonte: https://meet.google.com/

Usos possíveis: 
• Estabelecer	comunicação	de	forma	online,	síncrona;
• Agendar	reuniões	e	compartilhar	de	arquivos;
• Criar	e	participar	de	grupos,	para	fins	estudantis	e
empresariais.
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Avaliação baseada no modelo PETESE 

		 Esta	 avaliação	 foi	 baseada	 no	 modelo	 PETE-
SE	 que	 considera	 cinco	 eixos	 (COOMANS;	 LACER-
DA,	 2015).	 Foram	 analisados	 todos	 critérios	 do	 fun-
cionamento	 do	 software.	Na	 figura	 7,	 observamos	 os	
eixos:	 Geral,	 Aspectos	 Pedagógicos,	 Aspectos	 de	
Usabilidade,	Conteúdo	e	Interface.	Entretanto,	a	plata-
forma	possui	uma	avaliação	considerável	nos	eixos.		 	
	 A	 Figura	 7	 apresenta	 a	 avaliação	 geral	 do	 softwa-
re	 em	 seus	 aspectos	 pedagógicos,	 usabilidade,	 téc-
nicos,	 conteúdo	 e	 interface,	 obtendo	 uma	 avaliação	
considerável,	pois	atende	às	necessidades	do	usuário.

Figura 7 – Avaliação Geral 

Fonte: Elaboração da autora

	 Em	 seus	 aspectos	 pedagógicos	 (Figura	 8),	 verifi-
cou-se	 que	 o	 software	 não	 proporciona	 interação	 de	
aprendizagem,	 ou	 seja,	 situações	 de	 aprendizagem,	
das	 quais	 o	 usuário	 constrói	 o	 saber.	 Trata-se	 de	 uma	
plataforma	 onde	 a	 comunicação	 é	 efetiva,	 e	 aprendi-
zagem	 se	 dá	 através	 dos	 procedimentos	 linguísticos.
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Figura 8 –  Aspectos Pedagógicos

         Fonte: Elaboração da autora

	 A	Figura	9	 apresenta	o	eixo	Aspectos	de	Usabilida-
de,	considerando	os	aspectos	do	modo	a	avaliar	como	a	
plataforma	se	adapta	e	como	é	a	interação	dela	com	os	
usuários.	A	plataforma	Hangouts	Meet	é	de	fácil	usabili-
dade,	cabe	o	usuário	adaptar	a	modalidade	do	meio	de	
comunicação.	A	interação,	se	faz	entre	os	usuários,	sen-
do	a	plataforma	a	ferramenta	mediadora	deste	processo.

Figura 9 –Aspectos de Usabilidade

Fonte: Elaboração da autora

	 A	Figura	10	refere-se	ao	eixo	Aspectos	Técnicos,	a	partir	
do	qual	apresenta	boa	avaliação	nos	elementos	de	com-
patibilidade,	instalação,	gerenciamento	de	dados	e	manu-
tenção.	A	plataforma	Hangouts	Meet	pode	ser	acessada	
através	do	navegador	ou	smartphone,	sendo	necessá-
rias	as	configurações	apenas	de	microfone	e	câmera.		

79



Figura 10 – Aspectos Técnicos

Fonte: Elaboração da autora

	 A	 Figura	 11	 apresenta	 o	 eixo	 Conteúdo,	 em	 que	 se	
apresentou	 avaliação	 satisfatória	 para	 a	 plataforma	
Hangouts	Meet.	A	plataforma	possui	boa	organização,	
o usuário	 encontra-se	 com	 facilidade	 ao	 fazer	 o	 uso.

Figura 11 – Conteúdo

Fonte: Elaboração da autora

	 A	 Figura	 12	 apresenta	 o	 eixo	 Interface,	 conside-
rando	 os	 elementos	 de	 navegação	 e	 layout. A plata-
forma Hangouts Meet é simples e de fácil navega-
ção,	 permitindo	 a	 utilização	 por	 parte	 dos	 usuários.
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 Considerações finai  
    Ao considerar os aspectos avaliados no modelo PETE-
SE,	conclui-se	que	a	plataforma	permite	a	comunicação	en-
tre	os	usuários,	promovendo	interação.		A	plataforma	é	de	
fácil	acesso	e	pode	ser	inserida	em	diversos	contextos,	pro-
porcionando	aprendizagens,	trocas	de	experiências,	reuni-
ões	empresariais	e	outros.

Figura 12 –  Interface

Fonte: Elaboração da autora

Referências

ATANÁSIO,	J.	DE	A.,	DUARTE,	E.	de	A.	S.,	OLIVEIRA	S.	K.	
R. de	e	ALVES,	C.	G.	A.	Análise do Benefício da Utilização do
Aplicativo Goconqr em Disciplina de Ensino Superior Ead. II 
Jornada Ibero-Americana de Pesquisas em Políticas Educa-
cionais e Experiências Interdisciplinares na Educação,	Natal,	p.	
1062–1071,	2017.	Disponível	em	<https://even3.blob.core.
windows.net/anais/52368.pdf>.	Acesso	em:	20	Jul.	2020.

COOMANS,	S.;	LACERDA,	G.	S.	PETESE,	a Pedagogical Er-
gonomic Tool for Educational Software Evaluation. Procedia 
Manufacturing,	vol.	3,	2015,	p.	5881–5888.	ISSN	2351-9789.	

CRUZ,	D.M.	e	BARCIA,	R.	A preparação de professores de
engenharia para ensinar por videoconferência em cursos 
de pós-graduação a distância.	XXVII	Congresso	Brasileiro	
de	Ensino	de	Engenharia,	12-15/set,	Natal,	1999.

83

https://even3.blob.core.windows.net/anais/52368.pdf
https://even3.blob.core.windows.net/anais/52368.pdf


Aplicações Práticas 
do Khan Academy 

Ariane	Aparecida	Roque	Pereira	Horta	
Andréa Stapf Ribeiro

Professora de matemática no Ensino Fundamental II, na Escola Municipal Henrique Botelho, localizado na Rua Santa Rita, 161 – Vila Amélia – São Sebastião SP CEP 11600-000; aluna 
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Dados gerais

Site	oficial:	https://pt.khanacademy.org
Interface:	web

Característica:	Educativo
Tipo:	Conteúdo	gratuito;	acompanhamento;	

comunicação

1

2

1

2

https://pt.khanacademy.org 


Resumo

 O software	 educacional	 Khan	 Academy	 é	 gratuito,	
sendo assim os alunos criam login de acesso no site e 
são	direcionados	para	uma	turma	virtual,	por	meio	de	
um	código	através	do	qual	o	professor	pode	direcio-
nar	atividades	e	exercícios	com	os	conteúdos	e	níveis	
adequados	de	aprendizagem.	Conforme	os	alunos	vão	
realizando	as	propostas	e	recomendações,	o	site	gera	
estatísticas	sobre	o	desempenho.	Dessa	maneira	é	pos-
sível	que	o	docente	faça	o	diagnóstico	de	conteúdos	
que	precisam	ser	mais	bem	explorados,	considere	os	
dados	para	os	registros	formais	e	melhore	a	qualidade	
do	conteúdo	programático	do	Plano	de	Ensino.

Palavras-chaves:	Khan	Academy.	Matemática.	
Software	educacional.

Descrição

	 A	Plataforma	Khan	Academy	permite	a	interação	en-
tre	 professores	 e	 alunos,	 recomendações	 podem	 ser	
feitas aos discentes dentro do site após todos faze-
rem seus cadastros e ingressarem em uma turma vir-
tual	criada	pelo	docente.	Os	conteúdos	são	apresen-
tados	em	 formato	de	 vídeos,	 textos	e	questionários.	
Além	disso,	outra	utilidade	da	plataforma	é	o	ensino	
personalizado	 que	 permite	 ao	 usuário	 e	 ao	 docen-
te	 acompanhar	 o	 desempenho	 e	 retomar	 habilida-
des	 que	 não	 foram	 atingidas	 (ARAÚJO	 et	 al,	 2020).
 A Figura 1 apresenta a tela inicial de acesso da 
plataforma.
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 A	Khan	Academy	 também	possibilita	que	os	pais	
criem	uma	conta	na	plataforma.	De	maneira	geral,	ela	
apresenta	gratuitamente	conteúdos	de	Matemática,	
Ciências,	Finanças,	Computação,	Economia,	Humani-
dades	e	Artes,	que	podem	ser	encontrados	em	dife-
rentes	níveis	de	dificuldade	desde	conceitos	básicos	
aos	mais	complexos.
	 Quando	um	professor	faz	o	cadastro	e	cria	uma	sala	
virtual automaticamente é gerado um código da turma 
para	que	os	alunos	consigam	ingressar	e	passar	a	rece-
ber	recomendações	periódicas	propostas	pelo	docen-
te.	A	figura	2	exemplifica	o	painel	do	professor	ao	criar	
a	turma	na	plataforma.	Nele	é	possível	visualizar	indi-
vidualmente	o	desempenho	geral	das	atividades,	total	
do	tempo	de	aprendizado,	gerenciar	o	total	de	alunos	
e	recomendar	atividades.

Figura 1 – Apresentação do site

Fonte: https://www.khanacademy.org/
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Figura 2 - Exemplo de turma virtual na Khan 
Academy

Fonte: https://www.khanacademy.org/

	 No	campo	“pesquisar”	da	Figura	2,	a	procura	pode	
ser	 por	 cursos,	 habilidades	 e	 vídeos	 dentro	 da	 pla-
taforma.	 Vale	 ressaltar	 que	 o	 currículo	 utilizado	 é	 a	
Base	 Nacional	 Comum	 Curricular	 (BNCC)	 ,	 nos	 con-
teúdos	 referentes	 à	 educação	 básica,	 conforme	 ilus-
tra	 a	 Figura	 3	 acerca	 do	 item	 “Recomendações”.

3

BNCC disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>
3

Figura 3 - Recomendando Conteúdo

Fonte: https://www.khanacademy.org/
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 A	plataforma	 Khan	Academy	 tem	 por	 objetivo	 ga-
rantir	 educação	 gratuita	 de	 qualidade	 para	 qualquer	
pessoa	em	qualquer	lugar,	por	isso	a	aprendizagem	é	
personalizada,	ou	seja,	cada	aluno	tem	seu	ritmo	res-
peitado	dentro	da	plataforma.	Assegura	conteúdo	con-
fiável	criado	por	especialistas	e	proporciona	ferramen-
tas	que	visam	melhorar	a	 identificação	de	dúvidas	na	
compreensão	individual	dos	alunos.	

Usos possíveis
• Acesso	a	conteúdo	de	qualidade	em	diversas	áreas
• Organização	de	turmas	virtuais
• Recomendação	de	atividades
• Acompanhamento	periódico	do	desempenho	do	aluno

Avaliação baseada no modelo PETESE

	 Apresentamos,	nesta	seção,	a	avaliação	do	software	
educacional	Khan	Academy	com	base	no	modelo	PETESE,	
a	partir	do	qual	é	possível	considerar	os	seguintes	eixos:	
Geral;	Aspectos	pedagógicos;	Aspectos	de	Usabilidade,	
Conteúdo	 e	 Interface	 (COOMANS;	 LACERDA,	 2015).	
	 A	 plataforma	 apresenta	 boa	 avaliação	 nos	 vá-
rios	 critérios	 considerados,	 pois	 é	 inovadora	 ao	 apre-
sentar diversas abordagens para os temas e con-
templa	 nos	 diferentes	 níveis	 de	 complexidade	 o	
currículo	 de	 cada	 público-alvo.	 A	 Figura	 4	 mostra	 a	
avaliação	 geral	 dos	 eixos	 de	 forma	 mais	 detalhada.
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Figura 4 - Avaliação geral da plataforma Khan Academy

Elaboração das autoras

	 A	 Figura	 5	 apresenta	 os	 aspectos	 pedagógi-
cos.	 Este	 eixo	 buscou	 avaliar	 os	 objetivos	 educacio-
nais	 da	 plataforma,	 atividades,	 tarefas	 e	 avaliação.	
Além	disso,	 considerou	 que	 o	 papel	 do	 professor	 foi	
o item	mais	bem	avaliado,	visto	que	ele	tem	uma	fun-
ção	 ativa	 no	 processo	 de	 aprendizagem	 dos	 alunos
e	 desse	modo	 a	 intervenção	 é	 bem	direcionada	 com
embasamento	 para	 recomendações	 de	 atividade.
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Figura 5 - Eixo Aspectos Pedagógicos

Elaboração das autoras

	 Na	Figura	6	observa-se	a	avaliação	sob	aspectos	de	
Usabilidade.	Esse	eixo	utiliza	 características	 relaciona-
das	à	interação	entre	usuário	e	software,	sua	capacidade	
de	adaptação	e	fator	motivacional.	Destaca-se	na	plata-
forma	o	item	de	orientação,	instrução	e	interação	entre	
o usuário	e	a	Khan	Academy,	pois	tem	o	fator	motiva-
cional	ao	apresentar	um	layout	colorido	e	autoexplicati-
vo,	compatível	com	computadores	e	aparelhos	celular.

88



Figura 6 - Eixo Aspectos de Usabilidade

Fonte: Elaboração das autoras

	 A	Figura	7	mostra	os	 aspectos	 técnicos	associados	
ao	site,	sobre	o	qual	a	avaliação	da	plataforma	é	boa	
para	a	compatibilidade	de	software,	não	sendo	neces-
sário	nenhuma	instalação	por	ser	uma	ferramenta	onli-
ne	e	de	fácil	gerenciamento	de	dados.	Esses	aspectos	
com	nota	em	torno	de	quatro	mostram	uma	interação	
positiva	 sem	 limitações	 técnicas	 para	 sua	 utilização.
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Figura 7 - Eixo Aspectos Técnicos

Fonte: Elaboração das autoras

	 Na	Figura	8	destaca-se	a	boa	avaliação	para	o	eixo	
conteúdo	da	plataforma.	De	maneira	geral,	os	materiais	
produzidos	pela	Khan	Academy	possuem	termos	ade-
quados	utilizados	na	 linguagem	dos	diversos	 tipos	de	
recursos	disponíveis,	com	elementos	multimídias	de	boa	
resolução	e	apropriados	ao	nível	proposto.	Para	o	aluno	
os	conteúdos	são	apresentados	de	forma	bem	organiza-
da	e	direcionada	de	acordo	com	o	perfil	do	usuário.
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Figura 8 - Eixo Conteúdo

Fonte: Elaboração das autoras

	 A	Figura	9	mostra	o	eixo	Interface,	cuja	avaliação	consi-
dera	que	a	estrutura	de	navegação	da	plataforma	é	clara,	
de	fácil	entendimento,	com	letras	e	fontes	adequadas,	
agradáveis	e	com	ícones	compatíveis	com	a	proposta.

Figura 9 - Eixo Conteúdo

Fonte: Elaboração das autoras
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	 Para	tanto,	o	layout	da	interface	não	apresenta	as-
pectos	que	possam	prejudicar	o	entendimento	do	usu-
ário ao realizar as propostas e por ser um site gratuito 
não	possui	interrupções	com	propagandas.	

Considerações finai

O	software	atinge	os	objetivos	e	permite	a	utilização	
através	de	metodologias	de	aprendizagem	ativa,	se	ade-
quada	ao	perfil,	das	mais	variadas	comunidades	escola-
res.	Quando	utilizada	em	período	de	ensino	remoto	os	
alunos	de	6º	ano	do	Ensino	Fundamental,	por	exemplo,	
apresentaram	dificuldades	para	 lembrar	os	dados	de	
acesso	ao	site,	porém	isso	não	prejudicou	as	recomen-
dações	de	aprendizagem	e	logo	foi	resolvido	criando	
um	acervo	com	os	registros	de	acesso.
 Os principais resultados deste estudo mostram a aplica-
bilidade	didática,	a	motivação	através	do	envolvimento	

dos	alunos,	a	interação	e	a	manutenção	dos	conteúdos	
programáticos.	Além	disso,	as	propostas	de	mudanças	
no	papel	do	professor	acompanham	a	evolução	das	tec-
nologias e a forma como está ocorrendo o tratamento 
da	informação.
	 Desse	modo,	a	atuação	docente	não	pode	mais	ser	
solitária	no	domínio	dos	conteúdos,	mas	deve	ser	com-
parada	à	atuação	de	um	maestro,	que,	com	seu	trabalho	
e	talento,	cria	suas	obras,	envolvendo	toda	uma	equipe	
e	sabendo	enxergar	as	limitações	surgidas	a	cada	ins-
tante	e	contorná-las	com	maestria.
	 Para	tanto,	a	plataforma	Khan	Academy	contribui	sig-
nificativamente	para	o	processo	de	ensino-aprendizagem	
por	meio	de	desafios,	descobertas,	progressos	e	propor-
ciona	boas	experiências	para	os	usuários	envolvidos.
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Dados gerais

Site	oficial:	http://www.more.ufsc.br/
Interface:	web

Característica:	ferramenta	de	pesquisa	escolar/
científica

Tipo:	ferramenta	de	pesquisa

1

1

http://www.more.ufsc.br/ Interface: web 
http://www.more.ufsc.br/ Interface: web 


Resumo

 MORE é uma ferramenta online de gerenciamento 
de	referências	e	citações,	com	objetivo	de	facilitar	a	es-
crita	e	formatação	de	acordo	com	as	normas	da	Asso-
ciação	Brasileira	de	Normas	Técnicas	 (ABNT).	Atende	
todo	o	público	com	o	propósito	de	escrita	científica,	é	
gratuita	e	oferece	uma	grande	quantidade	de	materiais	
e	 link	de	 apoio	quanto	 a	 sua	utilização.	Disponibiliza	
a	normalização	de	15	tipos	diferentes	de	referências,	
de	forma	manual,	em	que	o	usuário	preenche	todos	os	
dados	obrigatórios,	ou	automática,	por	meio	da	bus-
ca	de	metadados	do	“Digital	Object	Identifier”	(DOI).

Palavras-chaves:	Ferramenta	de	pesquisa.	Online.	Re-
ferências.	Citações.

Descrição

	 MORE:	Mecanismo	On-line	para	Referências	foi	de-
senvolvido	por	Maria	Bernardete	Martins	Alves	(biblio-
tecária)	 e	 Leandro	 Luis	Mendes	 (aluno	de	graduação	
em	Sistemas	de	Informação),		em	uma	parceria	entre	a	
BU	(Biblioteca	Universitária)	e	o	RExLab	(Laboratório	de	
Experimentação	Remota),	sob	a	coordenação	de	João	
Bosco	da	Mota	Alves	(professor	titular	do	Departamen-
to	de	Informática	e	de	Estatística,	INE,	e	coordenador	
do	RExLab),	todos	da	UFSC	(Universidade	Federal	de	
Santa	Catarina),	no	âmbito	do	Projeto	ALFA	II-0465-A	
- RExNet	Yippee	(Remote	Experimentation	Network	–
Yielding	an	Inter-university	peer-to-peer	e-service),	do
qual	 a	 UFSC	 é	 uma	 das	 10	 universidades	 envolvidas
dos	cinco	países	participantes.	Tanto	o	RExLab	quanto
o consórcio	RExNet	têm,	como	princípio	basilar,	a	 in-
clusão	social	em	todas	as	suas	modalidades,	e	MORE
não	 foge	 a	 essa	 regra,	 pois	 é	 um	 serviço	 gratuito.
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O	MORE	foi	disponibilizado	em	uma	versão	Beta,	em	
setembro	de	2005.	Em	março	de	2006,	a	versão	1.0	foi	
disponibilizada,	com	duas	grandes	inovações:	a	criação	
de um banco de dados pessoal e um banco de dados 
público	que	armazena	e	organiza	todo	o	material	biblio-
gráfico	formatado	pelo	sistema.	Além	disso,	possibilita	
a	função	Pesquisa,	que	é	utilizada	para	recuperar	tanto	
uma	referência	em	um	banco	de	dados	pessoal,	desde	
que	o	usuário	tenha	feito	o	login	com	sua	senha,	quan-
to	do	banco	de	dados	público.	O	sistema	avisa	quando	
o usuário	está	anônimo,	o	que	é	uma	maneira	de	lem-
brá-lo	de	fazer	o	login.	A	preocupação	com	a	acessibi-
lidade	permitiu	corrigir	as	falhas	apresentadas	na	ver-
são	beta,	e	ganhar	o	selo	da	W3C,	para	a	versão	1.0.
	 MORE	 é	 uma	 ferramenta	 gratuita	 e	 fácil	 de	 usar,	
que	produz	automaticamente	citações	no	 texto	e	 re-
ferências	no	formato	ABNT,	para	quinze	tipos	de	do-
cumentos,	a	partir	de	formulários	próprios,	seleciona-

dos	em	um	menu	principal.	Os	documentos	cobertos	
pelo	mecanismo	 são	 os	mais	 usados	 no	meio	 acadê-
mico:	 livros,	dicionários,	enciclopédias,	teses	e	disser-
tações,	artigos	de	revistas,	artigos	de	jornais,	nos	for-
matos	 impresso	 e	 eletrônico,	 além	 dos	 documentos	
exclusivos	 em	 meio	 eletrônico:	 homepage	 e	 e-mail.
	 Além	 disso,	 o	 programa	 automatiza	 alguns	 pro-
cedimentos,	 tais	 como:	 a	 inversão	 dos	 nomes	 dos	
autores	 (sobrenome,	 prenomes);	 uso	 de	 maiús-
culas	 e	 minúsculas;	 grifo	 no	 título;	 e	 pontuação.
 O uso da ferramenta pode ser feito de duas maneiras 
quanto	ao	seu	acesso.	A	primeira	é	através	de	um	usuário	
anônimo.	Dessa	maneira,	é	possível	gerar	as	referências	
e	citações	apenas.	A	segunda	maneira	é	através	da	auten-
ticação	de	um	usuário	cadastrado	no	sistema.	Quando	
um	usuário	é	autenticado,	todas	as	referências	e	citações	
geradas	são	salvas	em	sua	conta,	podendo	ser	geren-
ciadas	e	organizadas	de	modo	a	manter	um	histórico.
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	 De	modo	geral,	se	o	intuito	é	apenas	gerar	uma	refe-
rência	e/ou	uma	citação,	ambas	as	 formas,	autenticado	
ou	não,	o	processo	é	bem	simples,	basta	escolher	den-
tre	 as	 opções	 disponíveis	 no	 site,	 conforme	 supracita-
do,	e	preencher	os	campos	com	os	 respectivos	dados.	
Todavia,	 se	 o	 intuito	 é	 armazenar	 e	 gerenciar	 seu	
histórico	 de	 referências	 geradas	 pela	 ferramen-
ta,	 conforme	 ilustrado	 na	 Figura	 1,	 só	 será	 possí-
vel	 fazê-lo	 depois	 de	 se	 autenticar	 na	 ferramenta.

	 A	Figura	 2	 ilustra	 a	página	 inicial	 da	 ferramenta.	No	
canto	 superior	 esquerdo	 é	 possível	 acompanhar	 e/
ou	realizar	o	acesso	ao	sistema,	bem	como	realizar	um	
novo	cadastro,	 caso	o	usuário	não	possua	um.	Através	
da	página	 inicial,	 também	é	possível	consultar	todas	as	
opções	 disponíveis	 para	 gerar	 citações	 e	 referências.
	 A	 ferramenta	 atende	 qualquer	 tipo	 de	 público	 com	
o foco	em	escrita	científica.	Pode	ser	utilizada	por	pro-
fessores	 como	 indicação	 aos	 estudantes	 iniciantes	 e
como material de apoio de disciplinas de metodolo-
gia	de	pesquisa,	porém,	não	dispõe	de	um	espaço	de
acompanhamento	por	parte	do	professor	e	nem	opções
de	avaliação,	para	que	possam	ser	utilizadas	como	fer-
ramentas	 de	 aprendizagem.	O	 intuito	 da	 ferramenta	 é
ser	 funcional	 e	 objetiva,	 auxiliando	 apenas	 na	 geração
de	citações	e	referências	conforme	as	normas	da	ABNT.

Figura 1 - Histórico de referências

Fonte: http://www.more.ufsc.br/
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Figura 2 - Página inicial

Fonte: http://www.more.ufsc.br/

	 Como	parte	do	processo	de	ensino-aprendizagem,	
ressalta-se	a	 importância	de	capacitar	o	aluno	a	criar	
as	 referências	 e	 citações.	 Isso	 porque,	 a	 adoção	 das	
normas	da	ABNT	pode	variar	de	instituição	para	insti-
tuição,	o	que	pode	gerar	 inconsistência	no	seu	resul-
tado.	 Desse	 modo,	 é	 imprescindível	 ensinar	 o	 aluno	
a	 primeiro	 desenvolver	 o	 trabalho	manualmente.	 Re-
comenda-se	que	a	utilização	dessa	ferramenta	seja	in-
dicada	apenas	como	um	processo	facilitador,	assim	o	
aluno	 saiba	 como	 corrigir	 algum	 erro,	 se	 necessário.	
	 O	 uso	 da	 ferramenta	 não	 se	 limita	 apenas	 ao	 en-
sino	 superior,	 mas	 também	 ao	 ensino	 médio,	 já	
que	 as	 práticas	 de	 estudo	 e	 pesquisa	 estão	 inseri-
das	 na	 Base	 Nacional	 Comum	 Curricular	 (BNCC):	

um	documento	de	caráter	normativo	que	define	o	conjun-
to	orgânico	e	progressivo	de	aprendizagens	essenciais	que	
todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 
modalidades	da	Educação	Básica,	de	modo	a	que	tenham	
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assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvi-
mento,	em	conformidade	com	o	que	preceitua	o	Plano	Na-

cional	de	Educação	(PNE)	(BRASIL,	2018,	p.	7).

 O documento considera como normas de apren-
dizagem	 essencial,	 ao	 se	 tratar	 do	 campo	 das	 práti-
cas	 de	 estudo	 e	 pesquisa,	 as	 seguintes	 habilidades:	

Produzir	textos	para	a	divulgação	do	conhecimento	e	de	re-
sultados	de	levantamentos	e	pesquisas	–	texto	monográfico,	
ensaio,	artigo	de	divulgação	científica,	verbete	de	enciclopé-
dia	(colaborativa	ou	não),	infográfico	(estático	ou	animado),	
relato	de	experimento,	relatório,	relatório	multimidiático	de	
campo,	 reportagem	 científica,	 podcast	 ou	 vlog	 científico,	
apresentações	 orais,	 seminários,	 comunicações	 em	mesas	
redondas,	mapas	dinâmicos	etc.	–,	considerando	o	contexto	
de	produção	e	utilizando	os	conhecimentos	sobre	os	gêne-
ros	de	divulgação	científica,	de	forma	a	engajar-se	em	pro-
cessos	significativos	de	socialização	e	divulgação	do	conhe-

cimento	(BRASIL,	2018,	p.	509).

	 Todo	 o	 público	 que	 esteja	 sujeito	 a	 produção	 de	
texto	científico,	que	utilize	a	pesquisa	como	embasa-
mento,	 necessita	 referenciar	 ideias,	 hipóteses	 e	 con-
ceitos	 já	 consolidados.	 Estas	 ferramentas	 podem	
facilitar	muito	esse	processo,	todavia,	como	dito	ante-
riormente,	não	devem	ser	encaradas	e/ou	apresenta-
das	como	substitutas	nesse	processo,	apenas	como	um	
auxílio	a	esse	processo	que	pode	ser	bem	trabalhoso.	
	 Existem	 inúmeras	 formas	 e	 ferramentas	que	 façam	
o mesmo	 trabalho	 realizado	 pelo	 MORE,	 contudo	 o
fato	de	ser	gratuito	e	fruto	de	um	projeto	de	pesqui-
sa	já	são	motivos	suficientes	para	se	apoiar	o	projeto.
	 A	 ferramenta	 possui	 ampla	 documentação	 de	
apoio,	que	auxilia	tanto	quanto	ao	seu	uso,	como	tam-
bém	 na	 sugestão	 de	 conteúdo,	 links	 complementa-
res	e	as	dúvidas	mais	 frequentes.	Todo	esse	material	
está	 disponível	 tanto	para	 usuários	 anônimos	quanto	
para	 usuários	 autenticados	 e	 é	 possível	 consultar	 os	
links	 pela	 barra	 de	 navegação	 presente	 na	 Figura	 2.

99



Fonte: http://www.more.ufsc.br/

Figura 3 - Exemplo de preenchimento	 Ao	 registrar	 uma	 referência,	 o	 usuário	 pode	 op-
tar	 por	 digitar	 os	 campos	 obrigatórios,	 referente	 ao	
documento	que	deseja	 referenciar	 e/ou	 citar	 em	 sua	
pesquisa.	 Todavia,	 para	 os	 artigos	 de	 revistas,	 que	
possuírem	um	DOI,	a	ferramenta	disponibiliza	um	me-
canismo	de	busca,	que,	 informando-se	o	endereço,	o	
sistema	faz	uma	varredura	e,	ao	encontrar	as	informa-
ções,	autocompleta,	facilitando	assim	o	preenchimen-
to	dos	dados.	A	Figura	3	exibe	um	exemplo	de	preen-
chimento	 utilizando	 o	Digital	Object	 Identifier	 (DOI).

	 Depois	 que	 os	 dados	 obrigatórios	 são	 preen-
chidos,	 é	 possível	 gerar	 a	 referência	 e	 as	 cita-
ções,	 conforme	 exemplo	 ilustrado	 na	 Figura	 4.
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Figura 4 - Exemplo de referência e citação gerados 
pela ferramenta

Fonte: http://www.more.ufsc.br/

	 O	 MORE	 possui	 algumas	 vantagens	 que	 valem	 a	
pena	 destacar	 de	 maneira	 detalhada.	 Algumas	 se-
rão	 apresentadas	 na	 seção	 avaliação	 PETESE.	 Umas	
das	principais	vantagens	é	o	fato	de	ser	gratuita.	Ou-
tro	 fator	 importante	 é	 o	 fato	 de	 ser	 uma	 aplicação	
web,	 com	o	 intuito	 de	 realizar	 geração	 e	 a	 formata-

ção	das	referências,	o	que	torna	o	sistema	leve,	poden-
do	ser	executado	em	dispositivos	com	a	configuração	
bem	limitada,	desde	que	haja	conexão	com	a	Internet.

Usos possíveis

• Criar	citações	e	referências.
• Gerenciar	citações	e	referências.
• Otimizar	 tempo	 e	 resultados	 quanto	 ao	 traba-
lho	 de	 citar	 e	 referenciar	 trabalhos	 acadêmicos.

Avaliação baseada no modelo PETESE

	 Com	o	intuito	de	apresentar	mais	que	uma	simples	des-
crição	da	ferramenta,	esta	seção	apresenta	uma	avaliação	
do	MORE.	A	avaliação	foi	baseada	no	modelo	PETESE	
(COOMANS;	LACERDA,	2015),	que	considera:	Aspectos	
Pedagógicos,	Aspectos	de	Usabilidade,	Aspectos	Técni-
cos,	Conteúdo	e	Interface.	A	Figura	5	ilustra,	de	modo	
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	 Agora	 serão	 apresentadas	 separadamente	 as	 avalia-
ções	para	cada	um	dos	eixos.	O	primeiro	deles,	 repre-
sentado	pela	Figura	6,	são	os	aspectos	pedagógicos,	que	
avaliam	os	objetivos	educacionais;	as	atividades	e	tarefas;	
o papel do professor e o processo avaliativo da platafor-
ma.	Como	não	é	um	software	que	promove	a	criatividade,
mas	auxilia	o	estudante	na	construção	de	referências	e	ci-
tações,	recebeu	notas	mais	neutras.	Outra	questão	que
deixa	a	ferramenta	com	uma	pontuação	mediana	é	o	fato
de	o	professor	ter	atuação	limitada,	apenas	no	sentido	da
orientação	quanto	ao	uso	da	ferramenta,	mas	sem	poder
estipular	seus	objetivos	de	aprendizagem.

geral,	uma	média	desses	cinco	eixos.	Como	é	possível	
observar,	de	modo	geral,	a	ferramenta	obteve	uma	ava-
liação	acima	da	média	em	todos	os	eixos,	considerando	
valores	de	1	a	5,	nenhuma	nota	geral	ficou	abaixo	de	3.
Figura 5 - Aspectos gerais

Fonte: Elaboração do autor
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Figura 6 - Aspectos pedagógicos

Fonte: Elaboração do autor

	 Quanto	aos	aspectos	de	usabilidade,	avalia-se	como	a	
ferramenta	se	adapta	e	como	interage	com	os	usuários.	A	
figura	7	ilustra	o	resultado,	cujo	destaque	se	deu	nos	que-
sitos	de	feedback	e	recursos	de	ajuda,	que	são	capazes	de	
guiar	os	usuários	quanto	ao	preenchimento	dos	campos.	
Os	demais	quesitos	foram	medianos,	pois	não	dispõe	de	
uma	boa	interação.	Trata-se	de	um	recurso	mais	estático,	
porém	com	resultados	satisfatórios	no	que	se	espera	dele.
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Figura 8 - Aspectos técnicos

 O eixo dos aspectos técnicos também apresentou uma 
avaliação	mais	mediana	do	que	boa,	conforme	Figura	8.	
Como	não	fica	claro	pela	página	oficial	se	existem	manu-
tenções	periódicas	e	não	é	uma	ferramenta	que	requer	uma	
instalação,	sua	avaliação	se	apresentou	mais	neutra	nesses	
quesitos,	exceto	quanto	aos	dados	gerados	e	salvos,	que	
são	os	principais	recursos	oferecidos	pela	plataforma.

Fonte: Elaboração do autor

Figura 7 - Aspectos de usabilidade

Fonte: Elaboração do autor
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	 A	 Figura	 9	 representa	 a	 avaliação	 do	 conteúdo,	 e	
foi	 a	 que	 apresentou	melhores	 resultados,	 pois	 ava-
lia	 linguagem	 e	 o	 conteúdo	 propriamente	 dito.	
No	 caso	 da	 ferramenta	 MORE,	 é	 objetiva	 e	 pontu-
al,	 atingindo	 satisfatoriamente	 os	 resultados	 espe-
rados	 no	 que	 diz	 respeito	 ao	 seu	 conteúdo,	 pois	
gera	 dados	 no	 formato	 exigido	 quanto	 às	 normas.
Figura 9 - Conteúdo

Figura 10 - Interface

Fonte: Elaboração do autor

	 O	último	eixo	apresentado	é	o	da	interface.	A	ferra-
menta	dispõe	de	telas	bem	simples,	sem	a	utilização	
de	imagens	e/ou	ícones,	pois	o	objetivo	da	ferramenta	
não	é	prender	o	usuário	por	muito	tempo	em	seu	siste-
ma,	e	sim	promover	um	resultado	funcional	e	objetivo.	

Fonte: Elaboração do autor
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 Diferentemente da grande maioria dos sistemas edu-
cacionais,	cujo	objetivo	é	prender	e	chamar	a	atenção	
do	estudante,	o	MORE	busca	ser	simples	e	funcional.	
Por	 isso	que,	nesse	eixo	não	obteve	um	melhor	de-
sempenho,	o	sistema	PETESE	foca	no	quesito	de	uma	
navegação	agradável,	 como	o	uso	de	 ícones	e	 tipo-
grafia	clara,	por	exemplo.	Contudo,	o	MORE	obteve	
bons	resultados	nos	critérios	de	navegação,	justamen-
te	pela	simplicidade	na	execução	dos	recursos.

Considerações finai

 Considerando os cinco aspectos do modelo PETE-
SE,	o	MORE	possui	uma	avaliação	de	média	para	boa,	
deixa	a	desejar	em	relação	à	interação	aluno	x	profes-
sor	e	não	permite	que	eles	possam	usar	a	criatividade	
junto	a	ferramenta,	afinal	sua	funcionalidade	se	resu-
me	única	e	exclusivamente	em	gerar	referências	e	cita-
ções	e	armazená-las	de	modo	que	os	usuários	possam	

gerenciá-las.	Contudo,	cumpre	o	seu	papel	ao	consi-
derar	a	navegação	simples,	conteúdo	da	ferramenta	e	
materiais	de	apoio,	bem	como	feedback	instantâneo.	
	 De	modo	geral,	a	utilização	da	ferramenta	busca	ser	
o mais	funcional	e	objetiva	possível,	diferentemente
de	outras,	cujo	foco	é	ser	agradável	para	que	os	usuá-
rios	permaneçam	um	grande	período	utilizando-a.	En-
tretanto,	vale	lembrar	que	a	ferramenta	não	deve	ser
utilizada	como	solução	ou	substituição	do	processo	de
geração	de	referências	e	citações.	A	melhor	maneira
e	a	mais	correta	sempre	será	o	processo	manual,	pois,
dificilmente	uma	ferramenta	como	esta	será	capaz	de
atender	todas	as	variações	e	particularidades	que	as
instituições	estabelecem	junto	às	normas	da	ABNT.
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Resumo

	 As	tecnologias	digitais	da	informação	e	comunicação	
(TDIC)	cada	vez	mais	ocupam	papel	relevante	no	apoio	à	
aprendizagem.	Devido	à	enorme	quantidade	de	softwa-
res	 disponíveis	 que	podem	 ser	 utilizados	 no	 contexto	
educacional,	faz-se	necessária	a	tomada	de	consciência	
pelo professor sobre as possibilidades e oportunidades 
que	cada	um	oferece.	O	Padlet	é	uma	ferramenta	web	
ou	aplicativo	que	pode	ser	utilizada	para	atender	objeti-
vos	educacionais	a	partir	da	construção	colaborativa	de	
murais	virtuais.	A	plataforma	é	gratuita	e	pode	ser	con-
figurada	para	proporcionar	interação	entre	professores,	
estudantes	e	conceitos	em	Ciências	Naturais,	promoven-
do	a	mudança	no	perfil	conceitual	dos	estudantes.

Palavras-chaves:	Tecnologia	digital	da	informação	e	
comunicação.	Ensino	de	Ciências.	Mural	virtual.

Descrição

	 O	Padlet	 é	 uma	 ferramenta	web	ou	 aplicativo	que	
pode ser utilizada para atender objetivos educacio-
nais	a	partir	da	construção	colaborativa	de	murais	vir-
tuais.	Os	murais	 virtuais	podem	ser	utilizados	em	di-
versas	etapas	do	processo	de	ensino	e	aprendizagem,	
tais	 como	 levantamento	 dos	 conhecimentos	 prévios,	
sistematização	 de	 ideias	 ou	 apresentação	 de	 traba-
lhos.	 Por	 ser	 virtual,	 dispensa	 a	 utilização	 de	 papeis	
ou	cartolinas,	o	que	vai	ao	encontro	da	tendência	em	
diminuir	 o	 uso	 desses	 recursos,	 bem	 como	 otimizar	
o tempo	 destinado	 exclusivamente	 à	 aprendizagem.
A	 ferramenta	 possui	 versão	 gratuita,	 na	 qual	 cada

usuário	pode	criar	até	3	murais	virtuais	em	que	os	ar-
quivos	 compartilhados	 podem	 ter	 até	 10	MB.	A	 ver-
são	 paga	 permite	 a	 criação	 de	 murais	 virtuais	 ilimi-
tados	 e	 as	 postagens	 comportam	 arquivos	 de	 até	
250	MB,	 além	de	 ter	 suporte	 e	 utilização	 de	 pastas.
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	 Os	arquivos	dos	murais	virtuais	formam	textos	mul-
timodais,	 impactando	a	forma	de	 leitura,	produção	e	
socialização	 dos	 conhecimentos	 de	 cada	 turma.	 Os	
textos	multimodais	 são	 construídos	 com	 recursos	hi-
permidiáticos	como	fotos,	vídeos,	sons	e	links.	Isso	faz	
com	que	os	murais	virtuais	sejam	versáteis,	dinâmicos	
e	atrativos	para	a	geração	de	estudantes	acostumados	
com	a	produção	de	textos	a	partir	de	recursos	digitais.
	 Além	disso,	o	professor	pode	configurar	o	uso	de	
comentários	e	reações	às	publicações.	Esses	recursos	
oferecem	oportunidades	para	a	interação	e	construção	
colaborativa	dos	conceitos.	 Isso	é	útil	porque	muitos	
dos	objetos	de	aprendizagem	do	Ensino	de	Ciências	
despertam	o	 interesse	dos	 estudantes	porque	 estão	
ligados	 ao	 cotidiano,	 como	 temas	 ligados	 à	 saúde	e	
ao	meio	ambiente.	Porém,	esses	 interesses	estão	as-
sociados	às	concepções	espontâneas	que	podem	não	
estar	 alinhadas	 ao	 conhecimento	 científico	 vigente.
	 A	 aprendizagem	é	 um	produto	da	 interação	 entre	

concepções	pré-existentes	e	novas	experiências	em	con-
textos deliberadamente criados para promover a mu-
dança	do	perfil	conceitual	em	ciências	naturais	(MOR-
TIMER,	1996).	A	ferramenta	Padlet	pode	ser	utilizada	
para	a	criação	desses	ambientes	em	que	a	interação	e	
a	colaboração	ocorram	porque	agregam	TDIC,	textos	
multimodais	e	ferramentas	de	trocas	de	conhecimentos.
	 Se	o	Padlet	for	utilizado	como	aplicativo,	o	usuário	pre-
cisará fazer o download na loja virtual do sistema ope-
racional	dos	dispositivos	eletrônicos.	O	software	tam-
bém poderá ser utilizado no modo de página de internet 
(web),	o	que	não	deixa	a	desejar	com	relação	às	configura-
ções	disponíveis	e	não	sobrecarregará	a	memória	virtual.
	 Ao	 baixar	 o	 aplicativo	 ou	 entrar	 no	 site,	 o	 primei-
ro	 passo	 é	 criar	 uma	 conta,	 o	 que	 pode	 ser	 feito	 na	
versão	 gratuita.	 Caso	 já	 tenha	 a	 conta	 no	 site	 Pa-
dlet,	deve-se	clicar	em	“Fazer	login”.	A	Figura	1	mos-
tra o layout da web,	 indicando	 onde	 se	 deverá	 cli-
car,	 inicialmente,	para	registrar-se	ou	para	fazer	 login:
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Figura 1 - Layout da página inicial web do Padlet

Fonte: https://padlet.com/.

	 Caso	tenha	conta	Google,	Microsoft	ou	Apple,	o	usu-
ário	poderá	entrar	com	um	desses	perfis.	Também	há	
a possibilidade de criar uma conta a partir da digita-
ção	de	e-mail	e	 senha.	A	Figura	2	mostra	duas	 telas.	
A	do	lado	esquerdo	mostra	o	layout	da	tela	que	abre	
assim	que	se	clica	em	“Registrar-se”.	A	do	lado	direi-
to	mostra	 o	 layout	 das	 possibilidades	 de	 acesso	 por	
meio	 das	 contas	 Google	 cadastradas	 no	 dispositivo.

3

Escolha	
uma das 
contas	que	
queira	se	
inscrever

Clique	em	
“fazer	lo-
gin”	caso	já	
tenha	conta	

virtual
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Figura 2 - Telas de registro e login do Padlet

Fonte: https://padlet.com/auth/login 

Fonte: https://padlet.com/

 Caso	não	se	tenha	conta	cadastrada	no	dispositivo,	
deve-se	clicar	em	“Usar	outra	conta”	e	colocar	e-mail	
e	senha.	Após	escolher	a	conta	com	a	que	deseja	se	
cadastrar	e	digitar	a	senha,	aparecerá	a	tela	inicial	do	
Padlet,	com	algumas	opções	para	criar	o	mural	virtual.		
A	Figura	3	mostra	esse	layout:

Figura 3 – Tela inicial após digitação de login e senha
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as contas ca-
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para criar 
um mural 

virtual
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	 Após	clicar	em	“Criar	um	Padlet”,	aparecerão	opções	
de layout de murais virtuais com várias formas de orga-
nização	das	postagens.	A	Figura	4	mostra	essas	opções:

Figura 4 – Opções de Padlet para criar os murais virtuais

Fonte: https://padlet.com/

 O layout dependerá dos objetivos e da etapa da aula 
em	que	o	recurso	será	utilizado.	A	opção	Mural	permite	
publicação	de	conteúdo	um	ao	lado	do	outro,	sem	a	pos-
sibilidade	de	movimentar	as	postagens.	Na	opção	Tela,	
tem-se a possibilidade de movimentar as postagens e 
agrupá-las	de	maneira	que	desejar.	Se	quiser	enfileirar	as	
publicações,	podendo	trocá-las	de	lugar,	o	layout Lista 
atende	a	essa	organização.	O	layout Grade organiza o 
conteúdo	publicado	em	linhas	de	caixa.	Se	quiser	agru-
par	em	uma	série	de	colunas,	o	layout Coluna tem essa 
organização.	Para	um	layout	que	se	assemelha	a	um	ba-
te-papo,	utiliza-se	o	layout	Conversa.	O	conteúdo	pode	
ser	postado	em	pontos	de	um	mapa-múndi,	no	layout	
Mapa;	Por	fim,	o	conteúdo	também	pode	ser	apresenta-
do	em	uma	linha	horizontal,	no	layout	Linha	do	Tempo.
	 Para	personalizar	os	modelos	de	organização,	o	usu-
ário	precisará	 clicar	 em	“Configurações”.	Ao	 fazê-lo,	
será	 aberta	 uma	 barra	 lateral	 esquerda	 com	 as	 op-
ções	de	título	do	mural,	bem	como	sua	descrição.			
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Figura 5 – Configurações para publicação no layout 
Mural

Fonte: https://padlet.com

	 O	usuário	poderá	incluir	ícone	ou	emoji	para	melhor	
apresentação.	 Também	 aparece	 o	 endereço	 do	 Pa-
dlet	criado,	que	poderá	ser	copiado	e	compartilhado.
Todos os layouts	 oferecem	 opções	 para	 ati-
var	 comentários	 e	 reações	 às	 publicações,	 exce-
to	 o	 “Conversa”,	 que	 só	 oferece	 opção	de	 reações.	
A	 Figura	 5	 mostra	 as	 opções	 de	 configurações.
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	 Para	 haver	 interação	 entre	 os	 alunos,	 é	 importante	
habilitar	a	publicação	de	comentários	e,	para	deixar	o	
mural	mais	 interativo,	 as	 reações	 podem	 ser	 habilita-
das,	 tais	 como	notas,	 estrelas,	 apoiar	ou	 curtir.	A	op-
ção	de	filtragem	de	conteúdo	pode	ser	utilizada	para	
evitar	 problemas	 com	 postagens	 inadequadas	 à	 fai-
xa	 etária	 dos	 alunos,	 bem	 como	o	 uso	 de	 linguagem	
obscena.	 Para	 salvar	 as	 configurações,	 deve-se	 clicar	
em	“Próximo”.	A	Figura	6	mostra	esse	passo	a	passo.

Figura 6 – Finalizando as configurações para publicação

Fonte: https://padlet.com

Clique	em	
próxima

E depois 
clique	em	
começar a 
publicar
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	 Após	 esses	 procedimentos,	 deve-se	 clicar	 no	
símbolo	 “+”	 e	 fazer	 suas	 publicações.	 As	 op-
ções	 para	 publicações	 são	 intuitivas,	 utilizando-
-se	 de	 ícones	 que	 já	 são	 utilizados	 em	outros	 aplica-
tivos	 e	 softwares.	 A	 Figura	 7	 mostra	 esses	 ícones.

Figura 7 – Ícones das opções para publicação

Fonte: https://padlet.com
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	 Dessa	forma,	a	publicação	pode	ser	feita	a	partir	de	uplo-
ad	de	arquivos	salvos	no	dispositivo	utilizado,	pode-se	inse-
rir	URL	ou	realizar	pesquisa	do	item	planejado	diretamente	
do	Google.	Também	é	possível	tirar	fotos,	gravar	vídeos	e	
voz,	gravar	a	tela	(opção	disponível	para	computadores),	
fazer	desenhos,	adicionar	lugar	e	outros	Padlets.
	 Após	fazer	a	publicação,	o	professor	deverá	 instruir	
os	alunos	sobre	qual	a	sequência	de	interação	em	que	
o Padlet	será	utilizado.	A	seguir,	em	usos	possíveis,	são
apresentadas	algumas	alternativas.

Usos possíveis

• Levantamento	dos	conhecimentos	prévios;
• Sistematização	do	conhecimento;
• Aprofundamento	dos	conteúdos;
• Apresentação	de	trabalhos;
• Avaliação	da	aprendizagem.

Figura 8 – Avaliação geral PETESE

Fonte: Elaboração da autora

Avaliação baseada no modelo PETESE

O	Padlet	 foi	avaliado	a	partir	do	modelo	PETESE	 (COO-
MANS;	 LACERDA,	2015),	 em	que	 constam	 rubricas	para	
análise	de	determinados	aspectos	de	softwares	educacio-
nais.	Apresentamos	os	gráficos	dessa	avaliação.	A	Figura	8	
apresenta	os	aspectos	gerais	de	avaliação	PETESE.
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	 Quanto	aos	aspectos	gerais,	o	software é inovador e 
agrega valor por colocar os alunos em contato com tex-
tos	multimodais.	É	fácil	de	usar	e	permite	uma	aborda-
gem	 interdisciplinar,	 com	 publicações	 que	 podem	 ser	
geridas	por	mais	professores.	Para	tanto,	deve-se	clicar	
na	opção	de	convidar	pessoas	e	indicar	as	atribuições,	
desde	as	mais	restritas,	como	somente	ler,	até	adminis-
trar	o	Mural	Virtual.	O	Padlet	é	um	software educacional 
que,	inicialmente,	não	foi	planejado	para	alguma	etapa	
da	 educação	básica	 específica,	 nem	para	 o	 ensino	de	
Ciências.	Portanto,	a	abordagem	adequada	que	combi-
na	com	o	currículo	do	público-alvo	deverá	ser	planejada	
pelo	professor,	relacionando	as	dimensões	dos	conteú-
dos	e	da	tecnologia	digital.
A	Figura	9	apresenta	os	aspectos	pedagógicos.

Figura 9 – Avaliação dos aspectos pedagógicos

Fonte: Elaboração da autora
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	 	 Nos	aspectos	pedagógicos,	o	destaque	é	o	papel	
do	professor	para	 a	 elaboração	das	 atividades.	 Isso	
porque	os	objetivos	educacionais	não	são	claramen-
te	definidos	para	o	ensino	de	Ciências.	Nesse	caso,	o	
software	Padlet	poderá	ser	utilizado	para	gerar	inte-
rações	em	textos	multimodais,	como	por	exemplo,	a	
exposição	de	pesquisas	sobre	o	bioma	Cerrado.	Po-
rém	os	itens	do	planejamento,	tais	como,	os	objetivos	
educacionais,	as	habilidades,	as	estratégias,	a	etapa	
da	sequência	de	ensino	que	será	utilizada,	o	modo	de	
avaliação	etc	precisam	ser	elencados	pelo	professor.
	 A	 Figura	 10	mostra	 a	 avaliação	 dos	 aspectos	 de	
usabilidade.

Figura 10 – Avaliação dos aspectos de usabilidade

Fonte: Elaboração da autora
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	 A	 usabilidade	 é	 prejudicada,	 porque	 o	 software
não	oferece	 feedback	 ao	usuário.	Esse	é	um	dos	as-
pectos	que	mais	diminui	a	avaliação	numérica	do	sof-
tware.	 Por	 outro	 lado,	 o	 software possui meios para 
interação	e	discussão	por	meio	das	reações	e	comen-
tários.	 Nesse	 caso,	 algum	 equívoco	 –	 conceitual	 ou	
procedimental – realizado por alunos pode ser co-
mentado	 e	 discutido	 pelos	 usuários.	 Dessa	 forma,	 o	
professor	pode	explorar	os	conceitos,	os	dados	e	as	
conclusões,	bem	como	as	fontes	de	pesquisa	e,	ao	tra-
zer	esses	elementos	para	as	interações,	os	outros	alu-
nos	podem	colaborar	com	a	aprendizagem	de	todos.
	 Porém	 é	 importante	 desenvolver	 habilidades	 so-
cioemocionais	 com	 os	 estudantes,	 de	 modo	 que	
aprendam	 a	 fazer	 críticas	 construtivas,	 ser	 critica-
dos	 e	 também	 que	 consigam	 fazer	 autoavaliação.
		 A	Figura	11	mostra	a	avaliação	quanto	aos	aspectos	
técnicos.

Figura 11 – Avaliação dos aspectos de usabilidade

Fonte: Elaboração da autora

	 Para	usar	o	Padlet,	o	usuário	tem	a	opção	de	usar	o	
software	online,	bem	como	poderá	instalar	o	software
como aplicativo para dispositivos móveis e para com-
putadores.	A	 identificação	do	usuário	que	 faz	a	pos-
tagem	 pode	 ser	 exigida	 pelo	 professor	 nas	 configu-
rações.	Isso	será	automático,	mas	o	software salva os 
dados	de	identificação	no	dispositivo.	Essa	identificação	
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Figura 12 – Avaliação dos aspectos de conteúdo

Fonte: Elaboração da autora

	 Com	relação	aos	conteúdos,	é	importante	ressaltar	
que	a	linguagem	do	software	é	adequada,	mas	que	as	
hipermídias	são	postadas	pelos	usuários.	Desse	modo,	
o software	não	possui	conteúdos	conceituais	ou	pro-
cedimentais	a	serem	utilizados	e	compreendidos.	Es-
ses	 conteúdos	 serão	construídos,	 colaborativamente,
por	professores	e	alunos.	Isso	quer	dizer	que	o	papel

pode	ser	um	apelido,	o	que	dificulta	o	processo.	Nesse	
caso,	o	professor	pode	solicitar	que	o	nome	comple-
to	do	aluno,	sua	turma	ou	outro	dado	necessário,	se-
jam	colocados	como	título	ou	subtítulo	da	postagem.
	 A	Figura	12	apresenta	os	resultados	dos	aspectos	de	
conteúdo.
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Figura 13 – Avaliação dos aspectos de Interface

Fonte: Elaboração da autora

do	 professor	 na	 mediação	 das	 discussões	 é	 funda-
mental	para	a	proposição	de	tarefas,	devolutivas	das	
postagens	e	comentários,	fomentando	as	discussões.
	 A	 Figura	 13	 apresenta	 os	 resulta-
dos	 quanto	 aos	 aspectos	 de	 Interface.

 A interface do software	 é	 clara	 e	 intuitiva.	 A	
questão	 principal	 é	 elaborar	 painéis	 coeren-
tes	 com	 os	 objetivos	 educacionais	 que	 se	 propõe.

Considerações finai

 O software Padlet é um software	educacional	que	per-
mite	a	criação	de	murais	virtuais	ou	quadros	interativos	
dinâmicos	para	compartilhar	conhecimentos	e	registros	
virtuais	das	aprendizagens.	É	um	software	versátil	que	
pode ser utilizado em diversas etapas do ensino de 
Ciências.	Durante	o	levantamento	dos	conhecimentos	
prévios,	o	professor	pode	postar	um	vídeo	sobre	o	as-
sunto,	juntamente	com	algum	questionamento.			 	
Os	alunos	podem	realizar	suas	postagens,	responden-
do	ao	questionamento	do	professor	e	também	inserir	
novas	mídias,	como	imagens	e	outros	vídeos,	comple-
mentando	sua	resposta	e	promovendo	novos	olhares	
para	o	fenômeno.	Também	pode	ser	utilizado	para	pla-

122



nejar	experimentos	em	grupos,	utilizando,	por	exem-
plo,	o	 layout	 lista	ou	linha	do	tempo.	Desse	modo,	o	
software	oferece	diversas	oportunidades	para	que	a	in-
teração	e	a	colaboração	aconteçam	durante	as	aulas.
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Resumo

 O presente artigo objetiva apresentar uma estratégia 
de ensino-aprendizagem utilizando Softwares	de	criação	
de	Histórias	em	Quadrinhos,	HagáQuê	e	Pixton,	os	quais,	
promovem	no	educando,	 conhecimento,	 criatividade	e	
interação,	de	forma	lúdica	e	prazerosa.	De	mesmo	modo,	
analisar	como	essas	ferramentas	podem	promover,	nas	ti-
rinhas,	o	humor	para	expor	assuntos	cotidianos,	que,	mui-
tas	vezes,	geram	desconfortos	nos	sujeitos	sociais,	como	
por	exemplo,	assuntos	relacionados	à	religião,	cultura,	po-
lítica,	entre	outros.	O	trabalho	apresentado	fundamenta-
-se	por	meio	de	pesquisas	bibliográficas,	que	se	situa	no
âmbito	do	Hipergênero	Tirinhas,	da	cultura	digital	na	edu-
cação,	e	interação	com	os	Softwares	HagáQuê	e	Pixton.

Palavras-chaves:	Tecnologia.	Pixton.	HagáQuê.	Tirinhas.	
Humor.	Aprendizagem.

Descrição

 O Pixton é um site	internacional	de	criação	de	histórias	
em	quadrinhos	(HQ),	com	uma	versão	para	Língua	Portu-
guesa.	A	plataforma	oferece	várias	opções	de	cenários,	
personagens	e	objetos,	é	moderna	e	 intuitiva.	Ao	criar	
uma	história	em	quadrinhos	o	software favorece a colabo-
ração	de	outros	autores	na	criação.	Permite	a	participa-
ção	em	concursos	e	muitas	formas	de	compartilhamento,	
como	em	rede	social	de	autores	de	HQs.	Possibilita,	tam-
bém,	seguir	autores	e	realizar	comentários	nas	obras.	
	 Devido	a	sua	versatilidade	e	seu	visual	moderno,	fo-
mentou-se	a	escolha	do	site	Pixton,	para	o	desenvolvi-
mento	deste	artigo.	Cabe	ressaltar	que	essa	não	é	a	única	
ferramenta	de	criação	de	HQs	disponível.	Existem	mui-
tos	editores	de	Histórias	em	Quadrinhos,	porém	vários	
desses sites	estão	na	língua	inglesa,	não	havendo	tra-
dução	para	o	Português.	A	maioria	possui	também	mui-
tos	anúncios	e	um	visual	poluído	de	informações.	Dois	
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editores	brasileiros	de	HQs,	durante	os	estudos,	foram	
encontrados,	a	Máquina	de	Quadrinhos	e	o	HagáQuê.		
	 A	Máquina	de	Quadrinhos	é	do	grupo	Maurício	de	
Souza	 Produções,	 é	 um	 aplicativo	 para	 sistema	 An-
droid,	e	está	indisponível	na	Play	Store,	para	download.	
	 O	HagáQuê	é	um	software	gratuito	e	educativo,	desen-
volvido	pelo	Núcleo	de	Informática	Aplicada	à	Educação	
(NIED),	da	Unicamp,	com	apoio	da	CNPq	e	FAPESP.	Este	
software	foi	lançado	em	1999,	requer	instalação	no	compu-
tador	e	sua	última	atualização	foi	em	2007	(ROCHA,	2003).	
	 O	 HagáQuê,	 devido	 às	 características	 acima	 ci-
tadas,	 atualmente,	 apresenta	 um	 layout ultrapassa-
do,	 característico	 dos	 Windows	 95,	 e	 limitações	 de	
compatibilidade.	 Entretanto,	 é	 executável	 nas	 ver-
sões	 mais	 recente	 de	 Windows	 e	 Linux,	 não	 neces-
sitando	 de	 conexão	 com	 internet.	 Apresenta	 fun-
ções	 interessantes,	 produzindo	 bons	 resultados.
O	 presente	 artigo	 tem	 por	 objetivo,	 sob	 uma	 pers-

pectiva	 pedagógica,	 fazer	 uma	 breve	 comparação	
entre	 os	 dois	 editores,	 o	 HagáQuê	 e	 o	 Pixton.	 De	
mesmo modo analisá-los como uma estratégia de 
ensino-aprendizagem,	 que	 induz	 o	 educando	 ao	 in-
teresse,	 interação,	 criatividade	 e	 ao	 conhecimento.	
	 Para	 esse	 propósito,	 escolhemos	 como	 obje-
to	 de	 estudo	 o	 Hipergênero	 inserido	 no	 mun-
do	 dos	 quadrinhos,	 as	 tirinhas	 de	 humor.	
 Como forma de ampliar e aprofundar nos estu-
dos	 da	 ferramenta,	 posteriormente,	 uma	 avalia-
ção	 PETESE	 do	 software	 Pixton	 será	 apresentada.
 O software	HagáQuê	possui	uma	interface	(Figura	1),	
em	que	o	usuário	realiza	todas	as	edições	necessárias	
para	criar	as	HQs.	Para	dar	início	ao	processo	de	criação,	
não	é	necessário	registro,	somente	no	momento	de	sal-
var	o	arquivo,	serão	solicitados	os	nomes	dos	autores.
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Figura 1 – Interface e barras de ferramentas do 
HagáQue

Fonte: Elaboração das autoras, baseado em HagáQuê

	 Já	 o	 Pixton	 possui	 várias	 páginas	 (Figura	 2).	 Para	
acessar,	 é	 preciso	 fazer	 um	 registro,	 com	 a	 possibi-
lidade	 de	 escolha	 entre	 um	 perfil	 de	 educador,	 em-
presa	 ou	 diversão,	 nas	 versões	 paga	 e	 gratuita.	 Usou-
-se	 como	 exemplo,	 o	 perfil	 por	 diversão	 gratuito.

Figura 2 – Página inicial (acima) e do usuário (abaixo) 
do Pixton

Fonte: Elaboração das autoras, baseado em Pixton
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	 A	criação	de	tirinhas	no	HagáQuê	é	bem	simples:	consis-
te	em	apenas	escolher	o	cenário,	arrastar	para	área	quadra-
da	indicada	e	editar	o	tamanho,	a	posição	e	cor	da	imagem	
(Figura	3).	Para	os	personagens,	os	objetos	e	os	balões,	
basta	seguir	os	mesmos	passos.	Não	é	possível	editar	ex-
pressão	corporal	e	facial.	Os	textos	dos	diálogos	são	feitos	
com	sobreposição	de	uma	caixa	de	texto	sobre	a	imagem	
do	balão	de	diálogo,	por	isso,	precisam	ser	de	tamanhos	re-
duzidos,	caso	contrário,	não	se	encaixam	dentro	do	balão.

Figura 3 – Ferramentas para criação de tirinhas no 
HagáQuê

Fonte: Elaboração das autoras, baseado em HagáQuê
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Fonte: Elaboração das autoras, baseado em Pixton

No	Pixton	a	edição	é	diferente,	para	cada	cenário	e	per-
sonagem	existe	uma	página	de	edição	(Figura	4).	Primeiro	
escolhe-se	o	cenário.	O	sistema	indicará	os	personagens	
disponíveis	para	este	cenário.	Pode-se	escolher	até	três	
personagens.	Abrirá	uma	página	onde	é	possível	editar	
posição	e	postura	corporal	por	meio	de	mudanças	na	po-
sição	de	braços,	pernas,	cabeça,	tronco	e	expressão	fa-
cial	de	cada	personagem.	Há	várias	expressões	pré-defi-
nidas.	Pode-se	alterar	também	os	cabelos	e	as	roupas.	A	
inserção	do	texto	é	automática,	ao	escrever	as	falas	nos	
balões,	o	texto	é	editado	pelo	sistema.

Figura 4 – Páginas iniciais para a criação de tirinhas 
pelo Pixton
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O	HagáQuê	possui	um	banco	de	imagens	limitado	e	de-
satualizado,	o	que	pode	ser	um	fator	desestimulante	para	
os	alunos.	Porém,	o	 software	permite	a	 importação	de	
imagens.	Alguns	sites	possuem	pacotes	de	imagens	com	
o mesmo	personagem	em	diferentes	posições	e	postura.
Uma	função	interessante	deste	software	é	que	ele	retira
automaticamente o fundo das imagens deixando apenas
o contorno	(Figura	5).

Fonte: Elaboração das autoras, baseado em HagaQuê e Freepik

Figura 5 – Efeito de retirar o fundo da imagem pelo 
HagáQuê
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	 Diferente	do	HagáQuê,	o	Pixton	não	permite	a	impor-
tação	de	imagens,	porém	possui	um	bom	acervo	de	cená-
rios	e	personagens	na	versão	gratuita	(Figura	6).	
A	galeria	para	escolha	de	personagens	do	Pixton	(Figura	
7) traz	várias	opções.

 Ao utilizar o software	HagáQuê	para	o	trabalho	de	
criação	de	História	 em	Quadrinhos	em	 sala	de	 aula,	
baixar imagens de sites de imagens livres e criar 
uma	 pasta	 contendo	 cenários,	 personagens	 e	 obje-
tos,	 como	material	 de	 apoio,	 é	 uma	boa	 estratégia.
Figura 6 – Opções de cenário no Pixton Figura 7 – Opções personagens no ambiente selecionado

Fonte: Elaboração das autoras, baseado em Pixton

Fonte: Elaboração das autoras, baseado em Pixton
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Figura 8 – Opções de edição de um personagem

Fonte: Elaboração das autoras, baseado em Pixton

	 Ela	apresenta	possibilidades	de	modificar	as	expressões	
faciais e os movimentos do personagem e até cores de 
pele	(Figura	8).	É	possível	modificar	partes	específicas	do	
rosto	do	personagem	como,	olhos,	boca	sobrancelhas,	e	
também,	 realizar	movimentos	específicos	como	 fazer	a	
rotação	do	tronco	ou	movimentar	a	cabeça.

 O software	HagáQuê	permite	salvar	a	HQ	na	extensão	
hqz	(Figura	9),	que	é	própria	do	sistema,	admitindo	a	edi-
ção	do	arquivo.	Porém	restringe	o	acesso,	sendo	neces-
sário	ter	o	software	instalado	para	abrir	o	arquivo.
	 Para	publicação	(Figura	9),	é	possível	selecionar	a	fun-
ção	“publicar	na	internet”,	que	salvará	o	arquivo	numa	ex-
tensão	html,	permitindo	abrir	o	arquivo	em	qualquer	na-
vegador	de	 internet.	Entretanto,	não	há	outra	 forma	de	
compartilhamento	da	HQ,	que	incorporará	a	história	em	
plataformas	de	ensino,	como	do	tipo	iframe,	por	exemplo.	
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Figura 9 – Formas de salvar e publicar uma tirinha no 
HagáQuê

Fonte: Elaboração das autoras, baseado em HagaQuê

	 Como	o	Pixton	é	um	site	com	configuração	de	rede	so-
cial	de	autores	de	HQ,	muitas	são	as	formas	de	publica-
ção	(Figura	10).	Primeiramente,	a	HQ	está	visível	ao	públi-
co do site,	é	possível	enviar	para	redes	sociais,	Facebook 
e Twitter e enviar para um e-mail.	Há	criação	de	código	
iframe	(código	da	HQ	para	inserir	no	site)	e	por	compar-
tilhamento	de	 link	de	página	de	 internet.	Existe	outras	
opções	restritas,	para	aqueles	que	são	assinantes	do	site,	
entre	elas	o	salvar	a	tirinha	no	computador.
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Figura 10 – Opções de publicação no Pixton

Fonte: Elaboração das autoras, baseado em Pixton

Usos possíveis
 Os softwares	em	análise	são	utilizados	para	a	criação	
do	Gênero	Textual	Histórias	em	Quadrinhos	e	dos	Hiper-
gêneros,	os	quais	compreendem	as	Tirinhas,	as	Charges,	
as	Caricaturas	os	Cartuns	entre	outros.	As	ferramentas	de	
construção	e	criação	de	HQs	podem	ser	utilizadas	em	to-
das	as	áreas	do	conhecimento	e	abordar	quaisquer	temas,	
de	forma	a	propiciar	o	desenvolvimento	da	competência	
leitora	e	escritora	nos	educandos.

Avaliação baseada no modelo PETESE
	 O	modelo	PETESE	é	um	modelo	de	avaliação	de	
softwares	educacionais	desenvolvidos,	que	leva	em	con-
sideração	aspectos	da	engenharia	de	software	e	peda-
gógicos,	de	forma	a	obter	uma	avaliação,	que	considere	
tanto	a	experiência	homem-máquina,	quanto	os	aspec-
tos	cognitivos	e	aprendizagem	do	aluno	(COOMANS;	
LACERDA,	2015).
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	 A	avaliação	PETESE	é	baseada	na	análise	de	seis	aspec-
tos:	os	técnicos,	de	usabilidade,	o	conteúdo,	o	pedagó-
gico,	a	 interface	e	aspectos	gerais	do	sistema.	Ou	seja,	
a	avaliação	PETESE	tem	uma	característica	de	avaliação	
global do software	permitindo	que	o	usuário	selecione	o	
sistema	que	melhor	contemple	seus	objetivos.
	 No	caso	do	software	Pixton,	o	resultado	de	sua	avaliação	
PETESE	apresentou	um	bom	desempenho	nos	 aspectos	
gerais	(Figura	11).	Porém,	é	importante	ressaltar	que	o	Pix-
ton	não	é	um	software que	foi	desenvolvido	para	transmitir	
conteúdo	ou	interação	com	alunos.	Para	que	ele	apresente	
um	bom	desempenho	educacional	é	necessária	intervenção	
do	professor	que	deve	elaborar	as	práticas	pedagógicas.
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Figura 11 – Aspectos gerais

Figura 12 - Aspectos Pedagógicos

Fonte: Elaboração das autoras

Fonte: Elaboração das autoras

	 Esta	dependência	do	professor,	que	o	software apre-
senta,	 fica	 evidente	 quando	 analisamos	 os	 aspectos	
pedagógicos.	
	 Ao	observarmos	a	figura	12,	o	gráfico	apresenta	uma	
queda	no	ponto	2.4,	que	é	referente	a	avaliação.	O	sis-
tema	não	elabora	uma	avaliação,	quem	deve	avaliar	é	
o professor.	Essa	mesma	característica	favorece	a	auto-

nomia	do	professor,	o	que	confere	ao	software	classifi-
cação	5	quanto	ao	papel	do	professor.	
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Figura 13 - Aspectos usabilidade
Figura 14 - Aspectos técnicos

Fonte: Elaboração das autoras

Fonte: Elaboração das autoras

	 Outro	aspecto	que	não	apresentou	um	bom	desempe-
nho	foi	aspecto	da	usabilidade	(Figura	13),	devido	ao	fato	
de	o	Pixton	não	apresentar	uma	interação	com	o	usuário,	no	
sentido	de	oferecer	orientações	nos	acertos	e	erros,	perso-
nalização	da	ferramenta	e	instruções	de	uso.	Porém	essas	
características	não	afetam	na	elaboração	das	tirinhas.

	 A	figura	14	refere-se	ao	gráfico	dos	aspectos	técnicos,	
que	obtiveram	um	ótimo	desempenho.	
	 Por	ser	uma	plataforma	online,	não	há	necessidade	de	
instalação,	é	compatível	com	qualquer	navegador	de	in-
ternet,	constantemente	atualizada,	intuitiva.
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Figura 15 – Aspectos de conteúdo Figura 16 – Aspectos de interface

Fonte: Elaboração das autoras
Fonte: Elaboração das autoras

	 Com	relação	ao	conteúdo	(Figura	15),	a	plataforma	
é	bem	estruturada.	
	 Com	uma	linguagem	clara	e	objetiva,	as	funções	são	
fáceis de ser utilizadas e o acervo das imagens é diver-
sificado.	Cada	usuário	possui	uma	área	restrita	em	que	
ficam	salvas	as	HQs.	

 O último eixo a ser analisado é a interface do Pixton 
(Figura	16).	
	 A	navegação	é	intuitiva,	com	opções	de	ler	e	interagir	
com	outros	autores.	Os	ícones	são	bem	claros	quanto	às	
suas	funções	e	possui	um	design	criativo	e	voltado	para	o	
público	que	aprecia	histórias	em	quadrinhos.
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Falando em tecnologia

	 Os	avanços	tecnológicos	trouxeram	várias	alterações	
na	nossa	forma	de	viver,	trabalhar,	aprender	e	ensinar.	É	
indiscutível	a	 importância	da	tecnologia,	na	sociedade	
moderna,	como	ferramenta	de	posicionamento	político	
e	social,	além	de	ser	uma	forma	de	expressão	e	sociali-
zação	do	ser	humano.	Freire	(1968a,	p.	98)	compreen-
de	a	tecnologia	como	uma	das	“grandes	expressões	da	
criatividade	humana”.	Assim	sendo,	a	tecnologia	é	um	
elemento	de	afirmação	de	uma	sociedade,	que	possibili-
ta	que	as	pessoas	transformem	o	mundo	em	que	vivem.	
	 A	escola,	como	espaço	para	a	formação	social	e	crítica	
do	cidadão,	necessita	diversificar	as	metodologias	com	
intuito de motivar o educando ao desenvolvimento de 
habilidades	e	competências,	de	modo	a	prepará-lo	para	
situações	cotidianas	e	capacitá-lo	para	a	 resolução	de	
problemas	reais,	de	forma	crítica,	autônoma	e	criativa.	

	 Nesse	seguimento,	as	Tecnologias	da	Informação	e	Co-
municação	desempenham	um	papel	essencial	na	Base	Na-
cional	Comum	Curricular	(BNCC),	que	ganhou	uma	compe-
tência	exclusiva,	ainda	que,	de	modo	mais	direto	ou	não,	
façam	parte	de	todas	as	demais.	Esse	papel	fundamental	
tem	como	objetivo,	atender	a	competência	5	da	BNCC,	
Brasil	(2018b,	p.09),	que	propõe	levar	os	educandos	a:

Compreender,	utilizar	e	criar	tecnologias	digitais	de	
informação	e	 comunicação	de	 forma	crítica,	 signifi-
cativa,	reflexiva	e	ética	nas	diversas	práticas	sociais	
(incluindo	as	escolares)	para	se	comunicar,	acessar	e	
disseminar	informações,	produzir	conhecimentos,	re-
solver problemas e exercer protagonismo e autoria 

na	vida	pessoal	e	coletiva	(BRASIL,	2018).
	 Portanto,	é	necessário	destacar	que	inserir	as	tecnolo-
gias	nas	salas	de	aula,	não	se	aplica	em	utilizá-las	apenas	
como suporte para promover o ensino ou o interesse dos 
alunos,	mas	construir	conhecimentos	com	e	sobre	o	seu	uso.
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Gênero Textual Histórias em Quadrinhos

	 Os	estudos	de	Gênero	Textual	estão	em	concordância	
com	as	pesquisas	de	Schneuwly	e	Dolz	(2004),	e	apresen-
tam	o	conceito	de	Gênero	textual	como	o	emprego	da	lín-
gua	no	texto	em	suas	diversas	situações	de	comunicação,	
conforme	seu	uso,	temos	gêneros	textuais	diferentes.	Se-
guindo	o	pensamento	dos	autores,	Gêneros	Textuais	são	
formas	de	funcionamento	da	língua	que	o	indivíduo	ex-
pressa	em	situações	de	interações	habituais.	São	instru-
mentos culturais criados conforme as diferentes esferas 
da	sociedade	em	que	o	indivíduo	está	inserido.	Orais	ou	
escritos,	os	Gêneros	Textuais	são	produtos	sociais,	histo-
ricamente	heterogêneos,	o	que	propicia	inúmeras	cons-
truções	durante	a	comunicação,	em	função	dos	interesses	
e	das	condições	de	funcionamento	das	formações	sociais.	
	 Histórias	em	quadrinhos	é	a	arte	de	criar	uma	narrativa	
sequencial	realizada	por	meio	de	desenhos	e	textos.			 	

Alguns	autores	datam	o	surgimento	das	histórias	em	
quadrinhos	no	Antigo	Egito	com	as	pinturas	sequenciais	
nas	paredes	das	pirâmides,	as	quais	retratavam	a	histó-
ria	egípcia.	Marny	(1970)	data	a	primeira	publicação	de	
tirinha	em1895,	pelo	norte-americano	Richard	Felton	
Outcault,	com	a	tirinha	“The	Yellow	Kid”	publicada	nas	
páginas	do	“World”	e	mais	tarde	no	“New	York	Journal”.	
	 Ao	 trabalhar	 com	 o	 gênero	 o	 educador	 agu-
ça	 a	 curiosidade	de	 seus	 educandos	 e	desafia	o	 seu	
senso	 crítico.	 Além	 de	 ser	 atrativo,	 pelas	 suas	 pá-
ginas	 multicoloridas	 e	 humorísticas,	 os	 HQs	 auxi-
liam	 o	 educando	 a	 ampliar	 e	 aprofundar	 aquilo	 que	
lê,	 levando-o	 a	 conceder	 sentido	 à	 leitura.	 Segun-
do	as	palavras	de	Barbosa	&	Vergueiro	 (2004,	p.22):
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Para	um	trabalho	eficaz	com	as	HQs,	é	necessário	que	
o educador seja o mediador entre o educando e o co-
nhecimento,	que	se	consolidará	por	meio	do	gênero.	De
mesmo	modo,	é	essencial	enfatizar	e	incentivar	a	cria-
ção	de	HQs	como	produção	estética	autônoma	na	cul-
tura	e	sociedade,	e	estimular	o	educando	a	ser	um	ator
na	disseminação	do	conhecimento,	proporcionando	um
processo	de	ensino-aprendizado	significativo	e	efetivo.

Tirinhas como estratégia de ensino-aprendizagem

 Os softwares	em	análise	são	utilizados	para	a	criação	do	
Gênero	Textual	Histórias	em	Quadrinhos	e	dos	Hipergê-
neros,	os	quais	compreendem	as	Tiras	cômicas,	as	Tiras	
seriadas,	as	Tiras	cômicas	seriadas,	as	Charges,	os	Car-
tuns	entre	outras	produções	das	histórias	em	quadrinhos.	
Destacamos	 como	 objeto	 de	 estudo,	 para	 este	
artigo,	 as	 tirinhas,	 que	 de	 acordo	 com	 Cos-
ta	 (2009,	 p.	 191-192),	 são	 assim	 definidas:

Segmento	 ou	 fragmento	 de	 HQs,	 geralmente	 com	 três	
ou	quatro	quadrinhos,	 apresenta	 um	 texto	 sincrético	que	
alia o verbal e o visual no mesmo enunciado e sob a mes-
ma	enunciação.	Circula	em	jornais	ou	revistas,	numa	só	fai-
xa	 horizontal	 de	mais	 ou	menos14	 cm	 x	 4	 cm,	 em	geral,	
na	 seção	 “Quadrinhos”	 do	 caderno	 de	 diversões,	 ame-
nidades	 ou	 também	 conhecido	 como	 recreativo,	 onde	
se	 podem	 encontrar	 Cruzadas,	 Horóscopo,	 HQs,	 etc.

Palavras	 e	 imagens,	 juntos,	 ensinam	 de	 forma	 mais	 efi-
ciente	 –	 a	 interligação	 do	 texto	 com	 a	 imagem,	 exis-
tente	 nas	 histórias	 em	 quadrinhos,	 amplia	 a	 compreen-
são	 de	 conceitos	 de	 uma	 forma	 que	 qualquer	 um	 dos	
códigos,	 isoladamente,	 teria	 dificuldades	 para	 atingir.
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	 Assim,	tirinhas	são	textos	curtos,	construídos	em	um	
ou	mais	quadrinhos,	com	presença	de	personagens	fixos	
ou	não,	que	criam	uma	narrativa	com	desfecho	inespe-
rado.	Inserida	dentro	do	hipergênero	chamado	quadri-
nho,	a	tirinha	é	muito	conhecida	e	publicada	nos	mais	
diversos	suportes,	tem	sua	temática	atrelada	ao	humor,	
e	objetiva	levar	o	leitor	a	críticas	e	reflexões	das	ques-
tões	 sociais,	 e	desse	modo	promove	o	 riso	ao	 ledor.
As	 tirinhas,	 no	 processo	 ensino-aprendizagem,	
como estratégica lúdica e tecnológica na constru-
ção	 do	 conhecimento,	 atendendo	 as	 habilidades	 re-
ferente	 a	 Competência	 5	 da	 BNCC	 (BRASIL,	 2018,	
p. 141),	 ressalta	 a	 importância	 de	 o	 professor	 tra-
balhar	 com	 esse	 Gênero	 Textual	 em	 sala	 de	 aula:

Identificar,	 em	 notícias,	 o	 fato	 central,	 suas	 principais	 cir-
cunstâncias	 e	 eventuais	 decorrências;	 em	 reportagens	
e fotorreportagens o fato ou a temática retratada e a 
perspectiva	 de	 abordagem,	 em	 entrevistas	 os	 princi-

pais	 temas/subtemas	 abordados,	 explicações	 dadas	 ou	
teses	 defendidas	 em	 relação	 a	 esses	 subtemas;	 em	 tiri-
nhas,	memes,	charge,	a	crítica,	 ironia	ou	humor	presente.	
Inferir	e	justificar,	em	textos	multissemióticos	–	tirinhas,	char-
ges,	memes,	gifs	etc.	–,	o	efeito	de	humor,	ironia	e/ou	crítica	
pelo	uso	ambíguo	de	palavras,	expressões	ou	imagens	ambí-
guas,	de	clichês,	de	recursos	iconográficos,	de	pontuação	etc.

	 Conhecidas	a	partir	de	seu	caráter	de	humor,	as	ti-
rinhas	 são	 constituídas	 como	 gênero	 na	 relação	 en-
tre	o	verbal	e	o	visual,	sendo	a	partir	do	diálogo	en-
tre	 as	 linguagens	 que	 acontece	 sua	 significação.	
Desse	modo,	 elas	 se	 reproduzem	 em	 diversos	 luga-
res	e	meios	sociais,	em	diferentes	momentos	históri-
cos,	possibilitando	a	escolha	de	diversos	personagens.	
Por	elas	perpassarem	espaço	e	tempo,	e	diversos	su-
jeitos	 fazem	uso	de	sua	 leitura.	Num	processo	contí-
nuo	e	distinto,	percebemos	que	surgem	novos	discur-
sos	e	novas	maneiras	das	tirinhas	serem	interpretadas.
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O efeito de humor nas entrelinhas das tirinhas

	 A	 partir	 da	 escolha	 do	 gênero	 textual	 discursi-
vo	 tirinhas,	para	 a	 realização	deste	artigo,	 é	 relevan-
te	 por	 apresentar	 situações	 do	 cotidiano,	 pautadas	
no	 humor	 e/ou	 na	 crítica.	 Os	 discursos	 humorísticos	
têm,	 na	 sua	 essência,	 o	 caráter	 de	 expor	determina-
dos	temas	considerados	como	corriqueiros	pela	socie-
dade	 e	 pela	 própria	 história,	 podendo	gerar	 polêmi-
ca.	Dessa	forma,	o	humor	admite	a	crítica,	 revelando	
um	 caráter	 libertador,	 capaz	 de	 instaurar	 polêmicas,	
assim	 como,	 criar	 conflitos	 e	 causar	 o	 desequilíbrio.	
	 Segundo	os	apontamentos	de	Possenti	(2010,	p.	178),	“o	
humor	é	cultural,	ou	mais	dependente	de	fatores	culturais	
de	que	outros	fenômenos	–	textuais	ou	não	[...]”.	Ainda	de	
acordo	com	o	autor,	as	técnicas	humorísticas	essenciais	
fundamentam-se em admitir a descoberta de outro sen-
tido,	que	parece	ser	o	único	até	o	desfecho	do	discurso.

	 Por	sua	vez,	a	ironia	também	se	faz	presente	nesse	
gênero	textual,	haja	vista	sua	presença,	ora	explícita,	ora	
implícita	nas	tirinhas.	Dessa	forma,	a	ironia	deve	ser	com-
preendida	por	meio	dos	efeitos	de	sentido,	pois	é	um	fe-
nômeno	empregado	com	o	propósito	de	descrever,	de	
forma	cômica,	uma	realidade,	e	de	constituir	o	diálogo.
	 O	 humor	 e	 todos	 os	 recursos	 ligados	 a	 ele	 (iro-
nia,	 ambiguidade,	 comicidade,	 riso)	 integra	 um	 cam-
po	 cujos	 domínios	 tomam	 proporções	 respeitá-
veis,	 como	 instrumentos	 de	 ataques	 e	 instaurações	
polêmicas,	 e/ou	 forma	 de	 quebra	 de	 expectativa.
 O software Pixton apresenta vários recursos de ex-
pressões	faciais	e	gestos	corporais	aos	seus	personagens	
possibilitando	modificações,	as	quais	expressam	ações	
e	emoções	dos	personagens,	dando	movimento	e	dra-
maticidades	a	eles,	promovendo	as	mudanças	de	senti-
do	da	história	e	causando	o	efeito	de	humor	nas	tirinhas.	
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Considerações finai

	 De	 acordo	 com	 a	 BNCC	 (BRASIL,	 2018),	 as	 ferra-
mentas	de	 informática	proporcionam	um	trabalho	de	
investigação,	experimentação,	de	práticas	de	oralida-
de	e	escrita.	Essas	ferramentas	permitem	ao	educador	
e	educando,	a	possibilidade	de	vivenciar	experiências,	
potencializando	 a	 construção	 do	 seu	 conhecimento.	
	 O	 trabalho	 com	 o	 gênero	 textual	 tirinhas,	 em	
sala	 de	 aula,	 associado	 com	 o	 auxílio	 da	 ferramen-
ta	 tecnológica	 de	 criação	 de	 Histórias	 em	 quadri-
nhos,	 como	 os	 softwares	 HagáQuê	 e	 Pixton,	 e	 me-
diado	 pelo	 educador,	 torna	 a	 prática	 pedagógica	
mais	 interativa,	 divertida	 e	 criativa,	 além	 de	 propor-
cionar	 um	 ensino-aprendizado	 significativo	 e	 eficaz.
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Dados gerais

Site	oficial:	https://scratch.mit.edu/
Interface:	Web,	Dispositivo	móvel,	Desktop

Característica:	educacional
Tipo:	Construção,	Jogo,

	Programação	e	Cooperação

1

1

https://scratch.mit.edu/ 


Resumo

	 O	Scratch	é	um	software	para	aprender	programação	
de	forma	divertida,	voltada	para	o	ensino	de	crianças	e	
adolescentes	de	até	16	anos,	a	partir	do	qual	é	possível	
utilizar-se	de	blocos	lógicos,	itens	de	sons	e	imagens,	
para	desenvolver	suas	próprias	histórias	interativas,	jo-
gos	e	animações,	além	de	compartilhar	com	outros	usu-
ários,	de	maneira	online,	suas	criações.	O	aluno	poderá	
acessar	o	dispositivo	de	qualquer	lugar,	basta	criar	sua	
conta	e	 soltar	 sua	 imaginação	em	suas	 composições.	
Essa	plataforma	pode	ser	usada	em	qualquer	disciplina,	
desde	o	Ensino	Fundamental	até	o	Ensino	Médio,	pos-
sibilitando	um	novo	método	de	ensino	e	aprendizagem.	

Palavras-chaves:  Scratch.	Software	educacional.	Pro-
gramação.

Descrição

	 O	software	Scratch	é	desenvolvido	para	um	público,	
que	 pode	 ou	 não	 possuir	 o	 domínio	 em	 desenvolver	
uma	programação.	Essa	ferramenta	pode	ser	utilizada	
na	área	educacional	em	qualquer	disciplina,	ou	ainda,	
para	 fins	de	desenvolvimento	de	 jogos,	 o	que	é	mui-
to	requisitado	pelo	público	que	explora	esse	software.	
	 Para	um	melhor	desempenho	por	parte	dos	alunos,	
é	 interessante	 que	 o	 professor	 apresente	 a	 interfa-
ce	do	 software,	 conceitos	básicos	de	uso,	e	até	mes-
mo,	faça	uma	demonstração	passo	a	passo	dos	princi-
pais	comandos	abordados	nos	blocos	de	programação.		
	 Ao	acessar	pela	primeira	vez	a	ferramenta,	estará	dis-
ponível	ao	usuário	vídeos	com	tutoriais	sobre	sua	opera-
ção,	possibilitando	também	que	se	possa	ter	um	desem-
penho	autônomo.	Nessa	etapa,	faz-se	necessário	e	eficaz	
que	haja	uma	instrução	para	a	mudança	do	idioma	pa-
drão	inglês	para	o	português,	conforme	ilustra	a	Figura	1.
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 Posteriormente,	é	 recomendado	 instruir	os	alunos	
a	criar	uma	conta		na	plataforma,	a	fim	de	deixar	seus	
projetos	autorais	salvos,	e	para	que	seja	possível	um	
futuro	compartilhamento.	Caso	não	for	criada	a	conta	
gratuita	na	plataforma,	é	possível	que	o	aluno	tenha	
o acesso	normalmente.	Contudo	não	terá	seu	projeto
salvo	e	compartilhado,	o	que	não	é	muito	interessan-
te,	pois	ao	desenvolver	uma	programação	em	sala	de
aula,	o	tempo	de	duração	nem	sempre	é	o	necessário
para	conclusão	da	criação,	tendo,	então,	que	ser	fina-
lizado	em	outro	momento	e	local.
	 Ao	começar	a	trabalhar	com	a	ferramenta,	o	aluno	
vai	perceber	que	é	possível	mudar	os	personagens	
da	cena	e	todo	o	cenário	que	deseja	utilizar,	como	
ilustrado	na	Figura	2.

Figura1 – Alterando o idioma 

Fonte: https://scratch.mit.edu/
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Figura 2 – Orientação de mudança de mascote, ce-
nário e blocos de comandos

Fonte:  https://scratch.mit.edu/

	 Na	 disciplina	 de	 Matemática,	 o	 Scratch	 pode	 ser	
usado para complementar vários conteúdos teóri-
cos,	 como,	por	 exemplo,	 no	 estudo	das	 funções.	 Isso	
se	 torna	 possível,	 uma	 vez	 que,	 dentro	 dos	 coman-
dos,	 existe	 a	 opção	 operações,	 a	 partir	 da	 qual	 po-
demos	 criar	 qualquer	 cálculo	 interligado	 a	 outro.	
	 Ao	desenvolver	qualquer	tipo	de	operação,	é	necessário	
que	se	observe	e	reconheça	bem	as	ordens	das	operações	
matemáticas.	Isso	é	fundamental	para	um	bom	desenvol-
vimento	da	programação.	Para	melhor	visualizar	como	de-
senvolver	um	cálculo	utilizando	os	comandos,	estão	ilustra-
dos,	na	Figura	3,	os	comandos	necessários	para	o	cálculo	
da	imagem	de	uma	Função	Afim,	desenvolvida	por	um	
aluno	de	uma	turma	do	9º	ano	do	Ensino	Fundamental	II.	
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Figura 3 – Comando para desenvolver o uma Fun-
ção Afim solicitando 

Fonte: https://scratch.mit.edu/

	 O	 Scratch	 também	 possui	 vários	 recursos	 para	 os	
educadores	 em	 sua	 plataforma,	 como	 guias	 que	 aju-
dam os professores a se prepararem ao desenvol-
ver	 suas	 atividades	 em	 aulas	 e	 oficinas,	 disponibi-
liza	 planos	 de	 aula,	 atividades	 e	 estratégias	 para	
levar	 a	 computação	 criativa	 para	 a	 sala	 de	 aula.	
	 Juntando-se	 ao	 grupo	 de	 educadores	 que	 se	 utili-
zam	dessa	ferramenta	no	Facebook,	pode-se	compar-
tilhar	 projetos,	 ideias,	 perguntas	 e	 recursos,	 de	 ma-
neira	 fácil	 e	 rápida.	 Para	 os	 estudantes,	 a	 plataforma	
fornece tutoriais de ajuda ao desenvolvimento de jo-
gos,	histórias,	animações,	entre	tantas	coisas	possíveis	
de	 se	desenvolver.	 É	 possível	 também	que	os	 alunos	
imprimam	os	cartões	de	instruções	passo	a	passo	para	
uma variedade de projetos e para acessar uma pági-
na	 que	 contém	 recursos	 adicionais	 do	 Scratch	 Team.
	 A	plataforma	permite	que	o	usuário	explore	as	cria-
ções	de	outros	usuários,	como	jogos,	tutoriais,	anima-
ções,	 música,	 artes	 e	 diversas	 outras	 criações,	 como	
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Figura 4 – Explorando outras criações

Fonte: Elaboração dos autores

ilustra	 a	 Figura	 4.	 Durante	 seu	 uso	 do	 Scratch,	 pes-
soas podem remixar e colaborar com outros proje-
tos	 também,	 tornando	 a	 ferramenta	 cooperativista.

	 Ao	 descobrir	 sobre	 a	 plataforma,	 os	 alunos	 ficam	
impressionados com as possibilidades de constru-
ção	 de	 projetos.	 Na	 matemática,	 possibilita-se	 apre-
sentar	 o	 conceito	 computacional,	 que,	 embora	 não	
seja	 especificadamente	 matemático,	 mas	 sim	 lógico/
computacional,	 pode	 atuar	 de	modo	 decisivo	 em	 to-
das	 as	 construções	 matemáticas	 feitas	 no	 Scratch.
	 O	Scratch	é	uma	ferramenta	fornecida	gratuitamen-
te	para	os	principais	sistemas	operacionais	existentes,	
como,	por	exemplo,	o	Windows	e	Linux,	os	mais	usu-
ais	 pelos	 seus	 usuários.	 Sua	 versão	 já	 é	 encontrada,	
desde	2019,	 no	Scratch	 3.0.	 Essa	 versão	mais	 nova	 é	
desenhada	para	expandir	o	que	e	como	se	pode	criar	
usando	 a	 plataforma.	 Sua	 aplicabilidade	 é	 muito	 am-
pla,	adequando-se	a	várias	necessidades	educacionais.
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Usos possíveis

• Criar	e	participar	de	histórias,	jogos,	animações,	entre
outros,	através	da	programação;

• Trabalhar	o	raciocínio	lógico/computacional	do	usuá-
rio	na	elaboração	de	projetos;

• Pode	ser	utilizado	por	qualquer	disciplina	como	ferramen-
ta	complementar	no	ensino	e	aprendizagem	do	aluno;

• Interagir	com	outros	usuários	com	suas	criações,	se-
jam	eles,	alunos,	educadores	e	até	mesmo	os	pais;

• Editar	sons,	utilizando-se	da	nova	atualização	do	software.

Avaliação baseada no modelo PETESE

 Diante do estudo e análise do modelo PETESE de avalia-
ção	e	que	considera	cinco	eixos	(COOMANS;	LACERDA,	
2015),	como	os	Aspectos	Gerais,	Aspectos	Pedagógicos,	
Aspectos	de	Usabilidade,	Conteúdo	e	Interface,	foi	realiza-
da	a	avaliação	do	software	educacional	Scratch.

	 Como	primeira	avaliação,	levamos	em	conta	os	Aspectos	
Gerais	da	plataforma.	Para	melhor	prática,	foram	feitas	as	
seguintes	perguntas	nesse	quesito	de	avaliação	para	os	As-
pectos	Gerais,	em	que	a	menor	nota	é	1	e	maior	nota	é	5:
a) O	software	está	inovando	e	agrega	valor?
b)O	software	é	fácil	de	usar?
c) O	software	possui	perspectiva	interdisciplinar?
d)O	software	contém	diferentes	níveis	de	complexidade?
Após	a	análise	do	software,	a	partir	de	tais	questiona-

mentos,	os	resultados	foram	dispostos	em	um	gráfico	para	
melhor	visualização.	Esse	gráfico	será	representado	pela	Fi-
gura	5.
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	 A	Figura	8	apresenta	o	eixo	Aspectos	de	Usabilida-
de,	que	considera	aspectos	da	ergonomia,	de	modo	
a avaliar como a plataforma se adapta e como é sua 
interação	com	os	usuários.	O	destaque	do	AutoCAD,	
neste	eixo,	é	para	o	total	controle	das	tarefas	realiza-
das	pelos	alunos	e	a	possibilidade	de	personalização	
e	configuração	das	informações.	No	item	feedback	e	
motivação	(3.2)	a	nota	foi	de	2,83,	uma	vez	que	o	re-
torno	de	erros	de	desenhos	praticamente	não	existe	
e	a	motivação	depende	muito	do	usuário.

Figura 8 - Eixo Aspectos de Usabilidade

Fonte: Elaboração dos autores

154



Figura 5 - Avaliação Geral do software Scratch

Fonte: Elaboração do autor

	 Para	 a	 avaliação	 dos	 Aspectos	 Pedagógicos,	 também	
foram	 apontados	 alguns	 questionamentos,	 os	 quais	 fo-
ram avaliados seguindo o mesmo método de avalia-
ção	 dos	 Aspectos	 Gerais.	 Foram	 levados	 em	 considera-
ção	certos	 tópicos	para	a	avaliação	desse	eixo,	 como	os	
objetivos	 educacionais,	 atividades	 e	 tarefas,	 o	 papel	 do	
professor	 e	 avaliação.	 Os	 resultados	 obtidos	 para	 esta	
avaliação	 estão	 representados	 no	 gráfico	 da	 Figura	 6.

Figura 6 – Aspectos Pedagógicos

Fonte: Elaboração do autor

	 A	Figura	7	estão	representados	os	resultados	na	forma	
de	gráfico	para	o	eixo	Aspectos	de	Usabilidade,	e,	para	
tal,	foram	considerados	orientações	e	instruções,	feedba-
ck	e	motivação,	interação	entre	usuários	e	software,	pre-
venção	de	erros	e	controle	e	personalização.	Os	resulta-
dos	estão	expressos	no	gráfico	representado	na	Figura	7.
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Figura 7 – Aspectos de Usabilidade

Fonte: Elaboração do autor

	 Ao	avaliar	os	Aspectos	Técnicos,	ressaltamos	a	facili-
dade	de	se	utilizar	do	software	no	hardware	do	usuário	e	
em	seus	dispositivos,	tendo	em	vista	também	sua	insta-
lação,	seu	gerenciamento	de	dados	e	sua	manutenção.	
Vale	 lembrar	 aqui	que	esse	 software	passou	por	 uma	
nova	atualização	em	2019,	tornando-se	o	Scratch	3.0.	A	
Figura	8	mostra	os	resultados	obtidos	nessa	avaliação.

Figura 8 – Aspectos Técnicos

Fonte: Elaboração do autor

	 No	eixo	sobre	Conteúdos,	a	avaliação	apresentou-se	
mais	homogênea	em	seus	resultados.	Isso	nos	mostra	que	
a	linguagem	e	conteúdo	abordada	no	software	é	adequa-
da	ao	seu	público,	bem	como	seus	elementos	multimí-
dias	e	sua	organização.	Isso	nos	leva	a	crer	que	seu	uso	é	
eficiente	para	seus	usuários,	que	estão	na	faixa	etária	de	
8	a	16	anos.	Os	resultados	estão	expressos	na	Figura	9.
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Figura 9 - Conteúdo

Fonte: Elaboração do autor

	 Ainda	 falando	 sobre	 o	 conteúdo,	 quando	 utilizar-se	
desse	recurso	educacional	em	sala	de	aula,	é	necessá-
ria	uma	condução	por	parte	do	professor.	É	de	grande	
valia	 que	o	professor	deixe	 claro	qual	 a	 finalidade	do	
uso	do	Scratch	naquele	momento,	por	exemplo,	“hoje	
na	aula	de	Matemática	vamos	programar	uma	função”,	
antes	de	um	próximo	momento,	em	uma	nova	ativida-

de.	Isso	se	faz	necessário	tendo	em	vista	que	o	softwa-
re	 permite	 programação	 para	 jogos,	 apresentações,	
edição	de	áudio,	entre	outras	funcionalidades,	que	são	
atrativas	para	a	faixa	etária.	É	preciso	deixar	claro	o	ob-
jetivo	da	aula,	e	então	é	só	“colocar	a	mão	na	massa”.
	 E,	por	fim,	foi	avaliado	o	eixo	Interface,	que	visa	ava-
liar	 o	 layout	 e	 a	 facilidade	 de	 navegação	 na	 platafor-
ma,	 principalmente	 por	 atender	 um	 público	 infantil,	
sendo	 necessário	 clareza	 para	 seu	 uso.	 A	 plataforma	
possui	 uma	 aparência	 atrativa	 ao	 seu	 público	 e	 mos-
tra	 eficiência	 no	 uso	 dos	 blocos	 de	 programação,	 es-
tes	sendo	apenas	por	encaixe.	A	avaliação	foi	realizada	
e	o	gráfico	dos	 resultados	representado	na	Figura	10.
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Figura 10 – Interface

Fonte: Elaboração do autor

	 Todos	 os	 eixos	 avaliados	 partiram	 de	 um	 ques-
tionamento	 para	 melhor	 desempenho	 da	 obten-
ção	 dos	 resultados.	 Alguns	 itens	 avaliados	 apresen-
taram	 uma	 boa	 qualificação,	 enquanto	 outros,	 nem	
tanto,	 porém	 ainda	 são	 notas	 satisfatórias	 para	 in-
centivar	 seu	 uso,	 principalmente	 na	 área	 educacional.		

Considerações finais

 Considerando todos os aspectos avaliados no modelo 
PETESE,	o	Scratch	é	um	software	educacional	capaz	de	
atender	às	necessidades	buscadas	em	seu	uso.	É	uma	
ferramenta	dinâmica	e	que	pode	apresentar-se	de	forma	
colaborativa	e	cooperativista.	É	uma	ferramenta	de	fácil	
acesso e pode ser utilizada em vários momentos no ensino 
e	aprendizagem	do	aluno,	e	ainda	pode	ser	utilizado	por	
qualquer	disciplina,	o	que	deixa	ainda	mais	amplo	o	seu	uso. 
	 Devemos	 ressaltar	 que	 o	 uso	 do	 Scratch	 contribui	
de várias maneiras no ensino da Matemática e para os 
conhecimentos	 matemáticos	 do	 aluno.	 Algumas	 de-
las	 são	 a	 criação	 de	 jogos,	 apresentações,	 histórias,	
edições,	 e	 todas	 empregando-se	 de	 um	 conhecimen-
to	 de	 programação,	 que	 exige	 estratégias	 e	 raciocí-
nio	 lógico/computacional	do	aluno,	o	que	o	 torna	um	
excelente	 auxiliar	 na	 aprendizagem	 da	 Matemática.		
	 Outra	maneira	que	podemos	enfatizar	sobre	seu	uso,	
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é	considerá-lo	um	objeto	de	aprendizagem	na	disciplina,	
em	que	o	professor	traça	o	objetivo	da	aula	e	relaciona	o	
conteúdo	estudado	com	sua	aplicação	no	software,	como,	
por	 exemplo,	 na	 programação	 no	 ensino	 de	 funções.
	 Pelo	 que	 foi	 analisado,	 o	 uso	 do	 Scratch	 é	 um	
bom	 aliado	 ao	 ensino	 por	 se	 tratar	 de	 um	 softwa-
re	 educacional	 que	 estimula	 a	 criação	 de	 proje-
tos	 e	 o	 conhecimento	 matemático	 dos	 estudantes.
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1

1

http://www.chernykh.tech


Resumo

	 Tabela	Periódica	–	Química	é	um	aplicativo	gratuito	
que	apresenta	a	tabela	periódica	de	forma	interativa	e	
fornece	informações	fundamentais	sobre	os	elementos	
químicos,	 como	suas	propriedades	e	principais	 aplica-
ções.	Devido	ao	seu	formato	interativo,	é	esperado	que	
os	usuários	tenham	um	maior	interesse	em	utilizá-lo	re-
gularmente	 como	 forma	 de	 consulta.	 O	 aplicativo	 foi	
avaliado	pelo	método	PETESE	em	razão	de	seus	eixos	
pedagógicos,	de	interface,	aspectos	técnicos,	de	conte-
údo	e	de	usabilidade,	apresentando	uma	boa	avaliação	
relacionada	ao	seu	uso.

Palavras-chaves:	Tabela	Periódica.	Química.	Ele-
mentos	químicos

Descrição

	 O	 aplicativo	 Tabela	 Periódica	 –	Química	 é	 disponí-
vel	 para	 dispositivos	 móveis	 (Android	 e	 iOs)	 gratui-
tamente	 e	 pode	 ser	 operado	 até	 de	 forma	 off-line.	
É	 possível	 também	 obter	 uma	 versão	 PRO	 que	 cus-
ta,	 em	agosto/2020,	R$	9,99.	As	 atualizações	no	 seu	
banco	 de	 dados	 ocorrem	 frequentemente,	 garantin-
do	 aos	 usuários	 os	 dados	mais	 recentes	 disponíveis.	
	 A	 principal	 utilização	 do	 aplicativo	 é	 para	 consul-
ta,	 uma	 vez	 que	 ele	 apresenta	 uma	 tabela	 periódi-
ca	 interativa,	 na	 qual	 os	 usuários	 podem	 obter	 di-
versas	 propriedades	 e	 informações	 sobre	 todos	 os	
elementos	químicos.	A	Figura	1	ilustra	a	interface	ini-
cial	do	aplicativo	com	uma	parte	da	tabela	periódica.	
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Figura 2 – Categorias de classificação dos elementos 
disponibilizadas pelo aplicativo 

Fonte: https://play.google.com/store/apps/details?id=mendeleev.redlime&hl=pt_BR

	 O	aplicativo	possibilita	também	a	separação	dos	ele-
mentos	 químicos	 em	 função	 de	 algumas	 categorias,	
como	 elementos	 de	 transição,	 halogênios,	 gases	 no-
bres,	entre	outros,	conforme	demonstrado	na	Figura	2.

Fonte: https://play.google.com/store/apps/details?id=mendeleev.redlime&hl=pt_BR

Figura 1 – Interface do aplicativo Tabela Periódica – 
Química 
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	 Ao	selecionar	um	dos	elementos,	por	exemplo,	é	for-
necido	ao	usuário	mais	informações	sobre	esse	elemen-
to,	como	suas	propriedades	tal	como	o	número	atômico,	
a	densidade,	as	temperaturas	de	fusão	e	de	ebulição,	o	
potencial	de	ionização,	as	quantidades	de	prótons,	nêu-
trons	e	elétrons	e	a	distribuição	dos	elétrons	nas	camadas.	
	 A	 Figura	 3	 representa	 a	 distribuição	 dos	 elétrons	
nas	camadas	eletrônicas	para	um	átomo	de	ferro,	uma	
informação	 que	 os	 alunos	 costumam	 ter	 como	 difi-
culdade	 para	 compreender.	 Além	 disso,	 o	 aplicativo	
também	provê	o	ano	e	os	nomes	dos	 cientistas	 res-
ponsáveis pela descoberta de cada elemento e redi-
reciona para páginas da Wikipédia relacionadas ao 
elemento	 químico	 que	 for	 selecionado	 pelo	 usuário.

Figura 3 – Distribuição eletrônica em camadas para o 
átomo de ferro 

Fonte: https://play.google.com/store/apps/details?id=mendeleev.redlime&hl=pt_BR
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	 Em	 adição	 aos	 itens	 relacionados	 à	 tabela	 pe-
riódica	 propriamente,	 o	 aplicativo	 fornece	 outros	
materiais como tabela de solubilidade de diver-
sos	 compostos	 em	 água,	 propriedades	 de	 alguns	
alcanos,	 indicadores	 ácido-base,	 entre	 outros.
 A tabela periódica é uma das principais ferramentas 
aliadas	dos	professores	de	Química	para	o	ensino.	As-
sim,	com	o	grande	número	de	informações	disponíveis,	
o	software	aqui	analisado	pode	ser	utilizado	em	todos	os
níveis	de	ensino,	se	tornando	um	importante	instrumento
para	práticas	pedagógicas	em	salas	de	aula,	por	exemplo.
	 Usualmente,	os	alunos	são	apresentados	à	tabela	perió-
dica	durante	o	9º	Ano	do	Ensino	Fundamental	ou	no	1º	Ano	
do	Ensino	Médio.	Infelizmente,	muitos	possuem	grande	
dificuldade	para	realizar	consultas	com	o	auxílio	dela	e	
extrair	as	informações	necessárias,	talvez	pela	falta	de	
prática	ou	pelo	próprio	desinteresse	sobre	a	ferramenta.
 Cabe aos professores estimular o uso das tabelas 
periódicas	 para	 que	 o	 aluno	 desenvolva	 uma	 maior	

facilidade	 para	 conseguir	 as	 informações	 que	 pre-
cise.	 Em	 respeito	 ao	 software	 aqui	 relatado,	 por	 ser	
um	aplicativo	interativo,	é	esperado	que	os	alunos	te-
nham	maior	interesse	em	consultá-lo	ao	invés	das	ta-
belas	periódicas	tradicionais.	Conforme	já	relatado	por	
César,	 Reis	 e	Aliane	 (2015),	 as	 tabelas	 periódicas	 in-
terativas	 podem	 trazer	 um	 novo	 significado	 aos	 alu-
nos	 a	 fim	 de	 auxiliar	 na	 compreensão	 da	 Química.

Usos possíveis

• Consultar	uma	tabela	periódica	interativa.
•Visualizar	propriedades	e	aplicações	dos	elementos
químicos.

• Realizar consultas mais avançados a partir dos links apre-
sentados	no	software.

• Possibilitar	melhor	compreensão	sobre	a	Química	pelos
alunos.
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Avaliação baseada no modelo PETESE

	 O	software	foi	avaliado	por	meio	do	modelo	PETESE	
com	o	objetivo	de	verificar	suas	potencialidades	para	o	
uso	em	ambiente	escolar.	A	Figura	4	apresenta	a	ava-
liação	geral	do	software	Tabela	Periódica	–	Química	em	
relação	aos	eixos	analisados	(geral,	aspectos	pedagó-
gicos,	aspectos	de	usabilidade,	conteúdo	e	 interface.	

Figura 4 – Avaliação Geral do Software Tabela Periódica 
– Química

Fonte: Elaboração dos autores
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Figura 5 – Eixo Aspectos Pedagógicos

Fonte: Elaboração dos autores

 O aplicativo Tabela Periódica apresentou um bom 
desempenho	 de	 forma	 geral,	 embora	 os	 módu-
los pedagógicos e de usabilidade possam ser apri-
morados.	 Dando	 prosseguimento	 à	 análise,	 todos	
os	 eixos	 serão	 apresentados	 de	 forma	 detalhada.
	 Em	relação	ao	eixo	aspectos	pedagógicos,	o	aplicativo	
apresentou	uma	nota	baixa	devido	a	itens	avaliativos	(2.4),	
o	que	pode	ser	mais	bem	observado	por	meio	da	Figura	5.
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	 O	 software	 tem	 o	 objetivo	 de	 servir	 como	 consul-
ta	 ao	 aluno,	 dessa	 forma	 ele	 não	 contempla	 aspec-
tos	 relacionados	à	 avaliação,	 comprometendo	a	análi-
se	dos	aspectos	pedagógicos	pelo	método	PETESE.		
Assim,	 cabe	 aos	 professores	 utilizarem	 outros	 meios	
para	 realizar	 avaliações	da	 aprendizagem	com	os	 alu-
nos.	 Por	 outro	 lado,	 os	 itens	 referentes	 ao	 papel	 do	
professor	tiveram	uma	avaliação	positiva,	uma	vez	que	
os	 professores	 podem	 atuar	 a	 fim	 de	 facilitar	 o	 en-
volvimento	 dos	 alunos	 com	 as	 temáticas	 propostas.
	 Quanto	ao	eixo	aspectos	de	usabilidade,	apresentada	
na	Figura	6,	o	aplicativo	recebeu	avaliações	baixas	nos	as-
pectos	3.2	-	Feedback	e	motivação,	3.3	-	Interação	entre	
usuários	e	software	e	3.4	-		Prevenção	de	erros.	Entretanto	
os	aspectos	que	envolvem	orientação	e	instruções,	bem	
como	o	controle	e	personalização	do	aplicativo,	são	sig-
nificativamente	bem	desenvolvidos	e	de	fácil	utilização.	

Figura 6 – Eixo Aspectos de Usabilidade

Fonte: Elaboração dos autores

166



	 O	 eixo	 apresentado	 na	 Figura	 6	 foi	 o	 que	 levou	 o	
software	 a	 receber	 as	 piores	 notas	 na	 análise	 reali-
zada.	 Entretanto,	 devido	 a	 sua	 principal	 utilização	
ser	 para	 consulta,	 tais	 aspectos	 não	 influenciam	 ne-
gativamente seu emprego como ferramenta no en-
sino.	 Por	 exemplo,	 o	 software	 não	 apresenta	 mo-
dos	 colaborativos	 nem	 espaços	 para	 discussões.	 O	
mesmo	 ocorre	 quanto	 ao	 item	 prevenção	 de	 erros.
	 A	Figura	7	mostra	a	avaliação	PETESE	pelo	eixo	Aspec-
tos	técnicos	do	aplicativo	Tabela	Periódica	–	Química.	

Figura 7 – Eixo Aspectos Técnicos

Fonte: Elaboração dos autores
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	 A	menor	nota	ocorreu	no	item	4.3	–	Gerenciamento	
de	dados.	Os	demais	itens	tiveram	uma	boa	avaliação,	
com	notas	superiores	a	4,5.	Destaca-se	positivamente	a	
facilidade	de	instalação,	bem	como	as	manutenções	oca-
sionais	que	o	software	realiza,	garantindo	a	atualização	
das	informações	presentes.A	Figura	8	apresenta	o	eixo		
Conteúdo,	que	demonstrou	uma	boa	avaliação	para	

o software	analisado.

Figura 8 – Eixo Conteúdo

Fonte: Elaboração dos autores
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	 Neste	 eixo,	 os	 três	 itens	 analisados	 (linguagem,	
elementos	multimídias	e	 a	organização)	 foram	bem	
avaliados	com	notas	superiores	a	quatro.	É	possível	
observar	a	clareza	com	que	as	informações	são	apre-
sentadas,	bem	como	o	destaque	significativo	que	os	
elementos	multimídias	adicionam	ao	valor	dos	con-
teúdos,	 indicando	um	grande	potencial	para	a	utili-
zação	do	software	como	objeto	de	aprendizagem.
	 Por	fim,	a	Figura	9	apresenta	a	análise	do	eixo	de	In-
terface	do	aplicativo.

Figura 9 – Eixo Interface

Fonte: Elaboração dos autores
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	 Quanto	à	interface,	o	aplicativo	apresenta	uma	ótima	
estrutura	para	a	navegação,	sendo	fácil	para	os	usuá-
rios	 localizarem	 todas	 as	 informações	que	buscarem.	
O	layout	poderia	ser	aprimorado	em	relação	às	cores	
utilizadas,	uma	vez	que	o	aplicativo	não	utiliza	variação	
de	cores	em	conteúdos,	o	que	pode	dificultar	a	com-
preensão	de	alguns	pontos	por	parte	dos	usuários.

Considerações finai

Podemos	observar	que	o	aplicativo	Tabela	Periódica	
– Química	apresenta	uma	série	de	benefícios	para	a	uti-
lização	como	software	educativo	para	o	ensino	de	Quí-
mica.	Cabe	ressaltar	os	aspectos	interativos	que	o	pro-
grama	possui,	fazendo	com	o	que	o	aluno	tenha	acesso
a	uma	grande	quantidade	de	valiosas	informações	de
uma	forma	simples	e	intuitiva.	O	fato	de	utilizarmos	uma
versão	para	dispositivo	móvel,	tão	presente	na	vida	dos

alunos,	pode	auxiliar	no	interesse	dos	alunos	pela	Ci-
ência,	de	forma	geral.
A	avaliação	pelo	método	PETESE	demonstrou	que	

o aplicativo	 possui	 inúmeras	 qualidades,	 recebendo
boas	notas	em	diferentes	aspectos,	ressaltando	que	o
software	tem	como	principal	função	ser	uma	fonte	de
consulta	aos	usuários.
	 Assim,	será	função	dos	professores	elaborar	exer-
cícios	mais	desafiadores	para	possibilitar	a	utilização	
da	tabela	periódica	 interativa	que	o	aplicativo	aqui	
analisado	representa.
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Resumo

O	YouTube	é	uma	plataforma	de	compartilhamento	de	
vídeos	online	e	colaborativa,	organizada	em	canais.	Seus	
usuários	podem	carregar,	assistir,	compartilhar	e	comen-
tar	vídeos,	arquivados	ou	ao	vivo,	sobre	assuntos	diver-
sos.	Apesar	de	gratuita,	oferece	uma	versão	premium	
que	disponibiliza	outros	recursos.	No	campo	educacional,	
pode ser utilizada como uma ferramenta pedagógica de 
apoio	ou	construção	do	conhecimento,	enriquecendo	as	
aulas.	Assim,	atende	todos	os	públicos	com	uma	ampla	
gama	de	conteúdos	disponíveis	em	diversos	aparelhos.

Palavras-chaves:	YouTube.	Plataforma	de	comparti-
lhamento.	Software	educacional

Descrição

	 O	YouTube	é	uma	plataforma	de	interface	instrucionista	
e	construtivista	de	compartilhamento	de	vídeos	que	per-
mite	aos	usuários	realizar	upload,	assistir,	compartilhar	
e	comentar	vídeos	sobre	diversos	assuntos.	Criado	em	
2005,	é	sustentado	por	repositórios	de	vídeos	pessoais	
ou	empresariais.	Burgess	e	Green	(2009)	o	definem	como	
um	software	de	cultura	participativa.	Dessa	forma,	pro-
fessores	e	alunos	podem	ser	autores	das	próprias	mídias.	
	 Para	utilizar	a	plataforma,	basta	entrar	no	site	através	
de	um	computador,	 tablet	ou	 smartphone	com	aces-
so	 à	 Internet.	Não	 é	 preciso	 ter	 uma	 conta	 para	 as-
sistir	aos	vídeos	e	 ler	os	comentários.	Contudo,	para	
criar	 conteúdo	e	participar	 das	discussões,	 é	 preciso	
adquirir	uma	conta	gratuita	do	Google,	 já	que	a	em-
presa	comprou	o	YouTube	em	2006	 (MATTAR,	2009).	
Apesar	de	ter	muitos	recursos	liberados	gratuitamente,	
existe	uma	versão	paga	(premium)	dessa	plataforma,	na	

173



Figura 1 – Exemplo de pesquisa na plataforma

Fonte: www.youtube.com

qual	os	vídeos	estão	livres	de	anúncios,	podem	ser	assis-
tidos	em	segundo	plano,	o	download	é	permitido	e	inclui	
os	mesmos	benefícios	para	o	aplicativo	YouTube	Music.	
	 Visualmente,	 no	menu	 superior	 da	 plataforma,	 en-
contra-se	 o	 ícone	 do	 menu,	 a	 logo	 do	 YouTube,	 a	
barra	 de	 pesquisa	 e	 atalhos	 para	 criação	 de	 víde-
os,	 outros	 aplicativos	do	Google,	 notificações	e	 con-
figurações	 da	 conta.	 O	 menu	 dá	 acesso	 aos	 víde-
os	 em	 alta	 da	 sua	 região,	 suas	 inscrições	 e	 opções	
para	 gerenciamento	 da	 conta	 (biblioteca,	 histórico,	
seus	vídeos,	playlist	assistir	mais	tarde,	entre	outros).	
	 Para	utilizar	 a	barra	de	pesquisa,	 somente	é	preci-
so	que	o	usuário	digite	o	assunto	de	interesse,	como	
mostra	a	Figura	1.	Então,	o	site	filtra	os	vídeos	auto-
maticamente	por	relevância	e	apresenta	uma	lista	com	
miniatura,	 nome	 do	 canal,	 número	 de	 visualizações,	
data	de	publicação	e	descrição.	Além	disso,	disponi-
biliza	 outras	 formas	 de	 filtrar	 o	 conteúdo,	 como	 por	
data,	 tipo,	 duração,	 características	 e	 visualizações.
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	 Ao	selecionar	um	vídeo	do	seu	interesse,	ele	possui	
alguns	controles	intuitivos,	como	play,	próximo,	volu-
me,	tempo	atual,	tempo	total,	legendas,	configurações	
(velocidade	de	reprodução	e	qualidade	de	imagem),	mi-
niplayer,	modo	teatro	e	modo	tela	inteira,	como	apre-
senta	a	Figura	2.	Portanto,	não	é	preciso	possuir	altos	ní-
veis	de	conhecimentos	técnicos	para	usar	a	plataforma.

Figura 2 – Menu de configurações de exibição do vídeo

Fonte: www.youtube.com
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	 Abaixo	do	vídeo,	também	estão	as	informações	bási-
cas,	como:	nome,	canal,	número	de	visualizações,	data	
de	publicação,	quantidade	de	likes	e	dislikes,	formas	de	
compartilhamento,	ícone	para	adicionar	a	uma	playlist,	
a	descrição	e	o	botão	para	se	inscrever	no	canal.	Por	fim,	
ficam	os	comentários	e	as	sugestões	de	vídeos	basea-
dos	na	sua	última	pesquisa,	conforme	mostra	a	Figura	3.

Figura 3 – Informações básicas do vídeo

Fonte: www.youtube.com
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	 Todo	esse	visual	da	plataforma,	seus	valores	baseados	
na	liberdade	de	expressão,	direito	à	informação,	direito	
à	oportunidade	e	liberdade	para	pertencer,	e	o	fácil	aces-
so,	transformaram	o	YouTube	numa	poderosa	ferramen-
ta	para	a	comunicação	e	o	entretenimento.	No	contexto	
acadêmico,	ele	serve	como	atividade	de	disponibilização	
e	reprodução	de	vídeos	sobre	determinado	conteúdo,	
fonte	de	pesquisa	ou	meio	de	exposição	dos	trabalhos	
para	os	alunos.	Enquanto,	para	os	professores,	pode	ser	
utilizado como recurso pedagógico das seguintes ma-
neiras:	através	da	seleção	e	reprodução	de	vídeos	sobre	
o conteúdo	da	disciplina	que	fomentem	discussões	e
atividades;	disponibilização	e	reprodução	do	conteúdo
pelo	próprio	professor	com	exercícios	extraclasse,	slides
narrados	e	demonstrações	práticas;	e	transmissão	de
aulas	ao	vivo,	com	participações	no	chat	em	tempo	real.
	 Assim,	desde	que	haja	um	propósito	claro,	os	pro-
fessores estejam preparados para serem mediadores 

e os alunos estejam dispostos a construir seu próprio 
aprendizado,	 o	YouTube	 terá	 o	papel	 de	distribuir	 o	
conhecimento	 que	 se	 limitava	 ao	 ambiente	 escolar,	
não	só	para	a	comunidade,	mas	para	bilhões	de	pes-
soas	que	acessam	o	site,	segundo	o	Youtube	(2020).		
É,	portanto,	um	formato	criativo	e	 inovador	de	ativi-
dade	 que	 visa	 à	 motivação	 e	 ao	 enriquecimento	 da	
relação	entre	professor,	aluno,	escola	e	comunidade.

Usos possíveis

• Pesquisar	 vídeos	 de	 diversos	 assuntos;
• Disponibilizar	 e	 reproduzir	 vídeos	 educativos;
• Utilizar	 vídeos	 como	 recurso	 pedagógico.
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Figura 4 – Avaliação Geral 

Fonte: Elaboração das autoras

Avaliação baseada no modelo PETESE

	 O	software	foi	avaliado	baseado	no	modelo	PETESE	
(COOMANS;	LACERDA,	2015).	A	partir	dele,	é	possível	
analisar	os	eixos:	Geral,	Aspectos	Pedagógicos,	Aspec-
tos	de	Usabilidade,	Aspectos	Técnicos,	Conteúdo	e	In-
terface	(Figura	4).	Esse	modelo	de	avaliação	demonstra	
a	verdadeira	natureza	do	software	revelando	claramente	
seu	objetivo,	seja	educativo	ou	não.	Dessa	forma,	é	ca-
paz	de	orientar	o	educador	em	sua	prática	pedagógica.
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	 O	 software	 tem	 o	 objetivo	 de	 servir	 como	 consul-
ta	 ao	 aluno,	 dessa	 forma	 ele	 não	 contempla	 aspec-
tos	 relacionados	à	 avaliação,	 comprometendo	a	análi-
se	dos	aspectos	pedagógicos	pelo	método	PETESE.		
Assim,	 cabe	 aos	 professores	 utilizarem	 outros	 meios	
para	 realizar	 avaliações	da	 aprendizagem	com	os	 alu-
nos.	 Por	 outro	 lado,	 os	 itens	 referentes	 ao	 papel	 do	
professor	tiveram	uma	avaliação	positiva,	uma	vez	que	
os	 professores	 podem	 atuar	 a	 fim	 de	 facilitar	 o	 en-
volvimento	 dos	 alunos	 com	 as	 temáticas	 propostas.
	 Quanto	ao	eixo	aspectos	de	usabilidade,	apresentada	
na	Figura	6,	o	aplicativo	recebeu	avaliações	baixas	nos	as-
pectos	3.2	-	Feedback	e	motivação,	3.3	-	Interação	entre	
usuários	e	software	e	3.4	-		Prevenção	de	erros.	Entretanto	
os	aspectos	que	envolvem	orientação	e	instruções,	bem	
como	o	controle	e	personalização	do	aplicativo,	são	sig-
nificativamente	bem	desenvolvidos	e	de	fácil	utilização.	

Figura 6 – Eixo Aspectos de Usabilidade

Fonte: Elaboração dos autores
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	 A	Figura	5	apresenta	os	Aspectos	Pedagógicos,	ava-
liando	os	objetivos	educacionais,	atividades	e	tarefas,	o	
papel	do	professor	e	as	formas	de	avaliação	da	plata-
forma.	Percebe-se	que	o	software	não	oferece	formas	
de	avaliação,	cabendo	à	figura	do	professor	fazer	esse	
trabalho	ou	ainda	provocar	uma	autoavaliação	nos	estu-
dantes,	despertando	o	senso	crítico	sobre	o	conteúdo.

Figura 5 – Eixo Aspectos Pedagógicos

Fonte: Elaboração dos autores
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	 Nos	Aspectos	de	Usabilidade:	orientação	e	instruções,	
feedback	e	motivação,	 interação	entre	usuários	e	 sof-
tware,	prevenção	de	erros	e	controle	e	personalização,		
observa-se	que	o	software	não	foi	criado	com	intenção	
de	ser	voltado	para	formato	educativo,	por	isso	não	con-
tém	mensagens	para	prevenção	de	erros	ou	feedbacks	
que	orientem	os	alunos,	como	mostra	a	Figura	6.

Figura 6 – Eixo Aspectos de Usabilidade

Fonte: Elaboração dos autores
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	 Compatibilidade,	instalação,	gerenciamento	de	da-
dos	e	manutenção	compõem	os	Aspectos	Técnicos.	
O	YouTube,	por	ser	online,	está	disponível	em	diver-
sas	plataformas,	 tem	uma	manutenção	 frequente	 e	
um	ótimo	gerenciamento	de	dados.	Portanto,	essa	é	
uma	das	melhores	avaliações	desse	software.

Figura 7 – Eixo Aspectos Técnicos

Fonte: Elaboração dos autores
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	 A	Figura	8	representa	o	eixo	Conteúdo:	linguagem,	
elementos	multimídia	e	organização.	Esses	sub	aspectos	
dependem	do	criador	do	conteúdo	para	que	os	vídeos	
tenham	a	linguagem	adaptada	ao	público	e	elementos	
multimídia	de	qualidade	organizados	para	guiar	o	co-
nhecimento.

Figura 8 – Eixo Conteúdo

Fonte: Elaboração das autoras
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	 A	Navegação	e	o	Layout	fazem	parte	dos	Aspectos	de	
Interface,	como	mostra	a	Figura	9.	O	software	é	intuiti-
vo,	de	fácil	navegação	e	com	design	coerente.	A	única	
ressalva	está	relacionada	às	propagandas	da	versão	gra-
tuita	que	interrompem	as	visualizações	dos	vídeos.

Figura 9 – Eixo Interface

Fonte: Elaboração das autoras
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Considerações finai

	 Após	avaliar	o	YouTube	utilizando	o	modelo	PETESE,	
a	plataforma	cumpre	o	papel	de	software	educacional,	
podendo	ser	utilizado	de	forma	educativa,	ou	seja,	para	
finalidades	específicas	na	área	da	educação.	
	 Dessa	forma,	o	YouTube	é	uma	ferramenta	dinâmica,	
com	conteúdos	transmitidos	globalmente,	que	possibilita	
ao	professor	ser	autor	das	práticas	pedagógicas,	enquan-
to	os	alunos	se	tornam	agentes	na	construção	do	próprio	
conhecimento.	Afinal,	durante	a	elaboração	de	um	vídeo	
é	preciso	dominar	o	conteúdo,	desenvolver	a	eloquência	
e	a	postura	corporal,	entre	outras	competências.	
	 Por	fim,	essa	plataforma	aproxima	e	une	comunida-
des,	através	do	compartilhamento	de	culturas,	tecno-
logias	e	conhecimentos	que	se	propagam	em	rede	nos	
enriquecendo	globalmente.	Como	seu	uso	é	fácil	e	in-
tuitivo,	o	conteúdo	se	adéqua	perfeitamente	às	neces-
sidades	do	usuário	em	qualquer	ambiente.
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Resumo

 O software ActivInspire é um software	educativo	que	
funciona	como	uma	lousa	digital	na	qual	é	possível	cons-
truir	conteúdos	de	aulas	dinâmicas	e	colaborativas,	que	
tornam	as	aulas	mais	atrativas	e	facilitam	o	aprendizado.	
Por	meio	da	conexão	do	software	com	telas	interativas	e	
canetas	digitais,	o	programa	compõe	uma	solução	para	
a	produção	de	conteúdo	e	apresentação.	Os	conteúdos	
podem ser armazenados para uso posterior ou disponi-
bilizados	 em	 repositórios	para	 compartilhamento	 com	
outros	 usuários.	 Existem	versões	do	 software	para	os	
sistemas operacionais Windows, Linux e macOS,	o	que	
permite	utilizá-lo	na	enorme	maioria	dos	equipamentos.

Palavras-chaves: ActivInstpire. Software educacio-
nal.	Lousa	digital.

Descrição

 O ActivInspire é um software educativo desen-
volvido para uso em computadores e lousas digi-
tais	 da	 Promethean,	 fazendo	 parte	 de	 uma	 plata-
forma	 de	 ensino	 que	 inclui,	 além	 do	 ActivInspire,	
telas	interativas	ActivPanel	e	a	caneta	digital	ActivPen.
	 Concebido	para	a	utilização	na	sala	de	aula,	permite	que	
os	professores	conduzam	as	aulas	em	um	quadro	intera-
tivo.	O	ActivInspire	é	um	software	colaborativo	de	apre-
sentação	de	aulas	dinâmicas	e	interativas	que	pode	auxi-
liar	na	elaboração	de	atividades	pedagógicas	cotidianas.
	 Para	sua	utilização,	é	necessário	baixar	e	 instalar	o	
programa	 no	 computador	 e	 conta	 com	 versões	 para	
Windows,	 Linux	 e	 macOS.	 Pode	 ser	 utilizado	 como	
uma	 lousa	 virtual	 em	 que	 se	 pode	 escrever,	 apa-
gar,	 desenhar,	 incluir	 e	 manipular	 objetos.	 A	 Figura	
1	apresenta	a	 tela	principal	 logo	no	primeiro	acesso.
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Figura 1 – Tela Inicial Figura 2 – Navegador de Recursos

Fonte: Elaboração do autor

 O software	permite	a	criação	de	recursos	para	qua-
dros	interativos	e	sua	utilização	para	a	construção	de	no-
vos	conteúdos,	facilitando	o	aproveitamento	do	material	
criado	em	um	conteúdo	em	vários	outros,	o	que	pode	
proporcionar	um	padrão	para	conteúdos	conexos.	A	Fi-
gura	2	mostra	o	navegador	de	recursos	armazenados.

Fonte: Elaboração do autor
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	 De	maneira	a	adicionar	dinâmica	à	apresentação,	a	
inserção	de	objetos	multimídia	 (fotos,	 sons	e	filmes),	
bem como links	para	acesso	a	sites	externos	,	está	in-
cluída.	A	Figura	3	apresenta	as	opções	do	menu	Inserir.

Figura 3 – Menu Inserir Figura 4 – Ferramentas Matemáticas – régua, trans-
feridor e compasso

Fonte: Elaboração do autor

Fonte: Elaboração do autor

2

Capacidades de Nível 1 do ActivInspire. Disponível em <https://ptdocz.com/doc/401363/capacidades-de-n%C3%ADvel-1-do-activinspire--studio->. Acessado em 20.jul.2020
2

 Algumas ferramentas matemáticas como ré-
gua,	 transferidor	 e	 compasso	 facilitam	 a	 constru-
ção	de	 conteúdo	e	 auxiliam	a	 apresentação	da	 aula.	
Essas	 ferramentas	 são	 apresentadas	 na	 Figura	 4.
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	 O	 ActivInspire	 conta	 com	 uma	 funcionalidade	 que	
permite	 a	 construção	 de	 avaliações,	 com	 perguntas	
dos	 tipos	 múltipla	 escolha,	 sim/não	 e	 com	 respostas	
numéricas	 ou	 de	 texto,	 conforme	 mostra	 a	 Figura	 5.
Figura 5 – Ferramenta para formulação de perguntas

Fonte: Elaboração do autor

	 Todas	 as	 construções	 de	 conteúdo	 de	 aulas	 po-
dem	 ser	 salvas	 e	 acessadas	 a	 qualquer	 tempo	 em	
qualquer	 ambiente	 com	 o	 software	 instalado.	 Exis-
tem,	 também,	 repositórios	 com	 conteúdo	 com-
partilhado,	 facilitando	 seu	 aproveitamento	 e	 adap-
tações	 para	 cada	 utilização	 particular.	 A	 Figura	 6	
apresenta	 a	 página	 do	 repositório	 da	 Promethean.
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Outra	 funcionalidade	 interessante	 que	 o	 ActivIns-
pire	 possui	 é	 a	 capacidade	 de	 compartilhamen-
to	 da	 tela,	 permitindo	 assim	 a	 construção	de	 conte-
údos	 por	 vários	 usuários	 de	 maneira	 colaborativa.

Usos possíveis

• Elaborar	e	arquivar	apresentações	interativas	e	com
conteúdo	multimídia.

• Criar	atividades	dinâmicas.
• Aplicar	atividades	colaborativas.

Avaliação baseada no modelo PETESE

	 O	software	ActivInspire	foi	avaliado	segundo	o	mo-
delo	 PETESE,	 considerando	 seus	 cinco	 eixos:	 Geral,	
Aspectos	Pedagógicos,	Aspectos	de	Usabilidade,	Con-
teúdo	e	Interface	(COOMANS;	LACERDA,	2015).	A	Fi-
gura	7	apresenta	a	avalição	geral	do	software.	Nota-se	

Figura 6 – Repositório de Recursos da Promethean

Fonte: https://resourcelibrary.mypromethean.com/
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Figura 7 – Avaliação geral do software ActivInspire

Figura 8 – Aspectos Pedagógicos

que	o	software	apresenta	boa	avaliação,	com	exce-
ção	para	os	aspectos	de	usabilidade,	cuja	avaliação	
foi	inferior	a	nota	quatro.

Fonte: Elaboração do autor

Fonte: Elaboração do autor

	 A	avalição	dos	Aspectos	Pedagógicos	analisa	os	obje-
tivos	educacionais	(item	2.1	do	gráfico);	as	atividades	e	
tarefas	(item	2.2	do	gráfico);	o	papel	do	professor	(item	
2.3	do	gráfico)	e	o	processo	avaliativo	do	software	(item	
2.4).	Na	Figura	8,	observam-se	as	notas,	evidenciando-
-se	que	o	software	cumpre	seu	papel	pedagógico.
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	 A	Figura	9	apresenta	os	Aspectos	de	Usabilidade,	que	
avalia	itens	relativos	à	relação	do	software	com	os	usuários,	
interação	e	personalização	do	 software	 pelos	 usuários.	
Verifica-se	notas	abaixo	de	quatro	nos	itens	de	Orienta-
ção	e	Instruções	(3.1),	Feedback	e	Motivação	(3.2)	e	Pre-
venção	de	Erros	(3.4).	Este	último	evidencia	a	instabilida-
de	do	software	e	um	insatisfatório	tratamento	de	erros.

Figura 9 – Aspectos de Usabilidade

Fonte: Elaboração do autor
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	 A	 Figura	 10	 apresenta	 as	 avaliações	 dos	 itens	 de	
Compatibilidade	 (item	 4.1),	 Instalação	 (item	 4.2),	 Ge-
renciamento	de	Dados	 (item	4.3)	e	Manutenção	 (4.4),	
das	avaliações	dos	Aspectos	Técnicos.	Todas	as	notas	
estão	acima	de	quatro	devido	ao	 fato	de	o	software,	
embora	tenha	que	ser	instalado,	possuir	versões	para	
os	 principais	 sistemas	 operacionais	 utilizados	 (Win-
dows,	Linux	e	macOS)	e	possuir	atualizações	frequentes.

Figura 10 – Aspectos Técnicos

Fonte: Elaboração do autor
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	 A	Figura	11	apresenta	a	avalição	de	Conteúdo,	nos	itens	
Linguagem	(5.1),	Elementos	Multimídia	(5.2),	e	Organi-
zação	(5.3).	As	notas,	em	torno	de	quatro,	evidenciam	a	
boa	organização	e	facilidade	de	acesso	ao	conteúdo.	Os	
elementos	de	multimídia	são	 facilmente	 incorporados,	
porém	necessitam	de	preparação	anterior	e,	se	 forem	
atualizados,	devem	ser	novamente	incorporados.

Figura 11 – Conteúdo

Fonte: Elaboração do autor

196



	 A	figura	12	apresenta	a	avaliação	da	Interface,	con-
siderados	os	itens	Navegação	(6.1)	e	Layout	(6.2).	O	
Layout	é	agradável	e	se	assemelha	a	uma	lousa	física,	
com	 ícones	de	ação	clara	e	 coerente.	A	navegação	
do	software	impõe	algumas	dificuldades,	por	não	ser	
muito	intuitiva	e	por	ser	diferenciada	quando	na	uti-
lização	de	alguma	tela	interativa	ou	caneta	digital.

Figura 12 – Interface

Fonte: Elaboração do autor
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Considerações finai

	 A	partir	da	avaliação	pelo	método	PETESE,	o	softwa-
re	ActivInspire	se	adequa	aos	objetivos	propostos	por	sof-
twares	educativos.	Funciona	como	uma	mistura	de	Paint,	
PowerPoint	e	Word,	com	mais	funcionalidades.		 Existem	
recursos	dos	mais	simples,	como	usá-lo	como	um	quadro	
tradicional,	até	aos	mais	avançados,	como	o	desenvolvi-
mento	de	jogos	interativos.
	 O	software	é	de	fácil	acesso,	basta	somente	baixá-lo	e	
instalá-lo.	Não	é	necessária	conexão	com	a	Internet	para	
sua	utilização,	mas	com	ela	os	conteúdos	podem	ganhar	
dinâmica	e	atratividade.	Embora	conte	com	vários	reposi-
tórios	de	conteúdo,	as	atividades	precisam	ser	planejadas	
e	construídas	pelos	professores.
	 A	utilização	do	software	ActivInspire,	em	associação	às	
telas	interativas	e	canetas	digitais,	confere	interatividade	
e	proporciona	o	melhor	aproveitamento	na	sua	utilização	
como	 instrumento	de	aprendizado.	Essa	 tecnologia	per-

mite	que	os	professores	construam	vários	fluxos	de	infor-
mação,	oferecendo	uma	oportunidade	ímpar	para	a	cria-
ção	de	ambientes	em	que	alunos	com	diferentes	estilos	de	
aprendizado	possam	se	envolver	e	aprender	mutuamente.
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Resumo

	 O	Classcraft	é	um	jogo	educativo	de	interpretação	de	
papéis	(RPG)	online e gratuito para professores e alunos 
utilizarem	em	sala	de	aula.	Nele,	os	alunos	criam	seus	per-
sonagens,	trabalham	em	equipe	e	são	recompensados	
de	acordo	com	seu	desempenho.	Dessa	forma,	o	pro-
fessor	é	responsável	por	organizar	as	tarefas	e	recursos,	
atribuir	pontos	e	avaliar	a	participação.	Assim,	por	meio	
da	gamificação	do	 currículo,	 o	 software colabora com 
o desenvolvimento	das	habilidades	cognitivas,	sociais	e
afetivas,	enriquecendo	o	processo	de	ensino-aprendiza-
gem	e	transformando	o	clima	escolar.

Palavras-chaves:	Classcraft.	Jogo	educativo.	Gami-
ficação.	RPG.

Descrição

	 O	Classcraft	é	uma	ferramenta	gamificada	de	geren-
ciamento	da	sala	de	aula	que	pode	ser	acessada	pelo	
computador,	navegador	e	aplicativo	disponível	na	Play
Store	(android)	e	na	App Store	(iOS).	O	software	tem	suas	
versões	gratuita	ou	paga	(premium	ou	escolar),	nas	quais	
alguns	recursos	e	funções	de	análise	para	o	professor	são	
liberados.	Através	do	estilo	RPG	ou	role-playing game,
um	formato	de	jogo	que	visa	à	interpretação	de	papéis,	
os	alunos	são	motivados	a	realizarem	as	tarefas	e	melho-
rarem	seu	comportamento.	Ele	é	totalmente	personali-
zável,	ou	seja,	pode	ser	utilizado	em	diversas	disciplinas.
	 No	primeiro	contato,	é	necessário	que	o	professor	
crie	 uma	 conta.	 Com	 isso,	 terá	 acesso	 a	 uma	 turma	
demonstrativa para testar as funcionalidades do sof-
tware	 ou	 a	 opção	 de	 criar	 uma	 classe	 no	modo	 lite,	
com	menos	 detalhes	 do	 estilo	 RPG	 (personagens	 in-
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Figura 1 – Criação de Turma

Fonte: www.classcraft.com/pt/

dividuais e atributos) e com recursos voltados para 
a	 turma	 em	 geral;	 ou	 classic,	 que	 oferece	 um	 paco-
te	 mais	 completo	 de	 recursos,	 somente	 com	 limita-
ções	das	ferramentas	exclusivas	para	contas	premium.
	 O	 primeiro	 passo	 é	 escolher	 o	 nome	 da	 tur-
ma,	 a	 configuração	 da	 aula	 (early elementary, ele-
mentary, middle school, high school) e a disci-
plina,	 como	 demonstra	 a	 Figura	 1.	 Feito	 isso,	 o	
software	 pode	 ser	 utilizado	 para	 três	 objetivos:
• Social Distancing: implementar estratégias para
o distanciamento social e servir como lembrete
para	 que	 os	 estudantes	 sigam	 as	 diretrizes	 de	 hi-
gienização	 (exclusivo	para	o	período	da	pandemia).

• Remote Learning:	promover	e	criar	desafios	para	o
aprendizado	remoto.

• Casel:	 ajudar	 no	 desenvolvimento	 das	 habilida-
des	socioemocionais	baseado	nas	diretrizes	CASEL.
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	 Ao	definir	o	 foco	da	 turma,	 é	possível	 adicionar	o	
nome	da	escola	para	que	se	possa	ter	o	contato	com	
os	 outros	 professores	 ou	 disciplinas.	 Assim,	 a	 classe	
estará	configurada	e	pronta	para	que	os	alunos	sejam	
adicionados	através	da	criação	de	novas	contas	ou	de	
contas	existentes.	Essas	contas	podem	ser	criadas	tan-
to	manualmente	ou	com	o	uso	do	Google	Classroom.
	 Além	disso,	os	alunos	devem	ser	divididos	em	equi-
pes,	porque	o	foco	desse	software	é	que	eles	apren-
dam	 a	 trabalhar	 em	grupo	 ao	 longo	 das	 aulas.	 Para	
isso,	logo	no	primeiro	acesso,	terão	que	escolher	en-
tre	guerreiro,	mago	ou	sacerdote	(vide	Figura	2).	Ten-
do	o	 seu	papel	definido,	 suas	 recompensas	ou	puni-
ções	poderão	ter	consequências	para	toda	a	equipe.

Figura 2 – Tipos de Personagens

Fonte: www.classcraft.com/pt/
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	 Outro	benefício	dessa	divisão,	que	consequentemente	
incentiva	a	cooperação	e	a	competitividade	da	turma,	está	
relacionada	ao	estilo	de	jogo	no	qual	se	baseia.	O	RPG	
mantém	a	turma	envolvida	e	focada	em	adquirir	pontos	
para	conquistar	novas	armaduras,	pets	e	poderes	para	
seus	personagens,	e	resulta	no	registro	de	mais	atitudes	
positivas	dentro	da	sala	de	aula.	Na	pesquisa	realizada	
por	Freire	e	Carvalho	(2019),	a	utilização	do	Classcraft	por	
uma	turma	experimental	revelou	a	melhora	na	pontuali-
dade,	no	empenho	durante	a	realização	das	tarefas,	na	
motivação	dos	alunos	e	nos	resultados	de	aprendizagem.
	 A	 conta	 parental	 é	 outro	 recurso	 interessante,	 pois	
permite	 a	 visualização	 do	 desempenho	 do	 aluno,	 por	
meio	de	um	mural	de	avisos	 sobre	as	 tarefas	de	casa,	
e consegue motivar os alunos diariamente dentro do 
ambiente	 domiciliar,	 através	 de	 recompensas	 ao	 rea-
lizar	 as	 tarefas	 ou	 de	 acordo	 com	 o	 comportamento.
	 Com	essa	primeira	fase	configurada,	surge	um	menu	

lateral	 onde	 se	 encontram	 os	 recursos	 que	 o	 profes-
sor	pode	utilizar.	Na	primeira	aba,	Ferramentas	do	Pro-
fessor,	estão	as	 turmas	existentes	e	a	opção	para	criar	
novas.	No	Painel	de	Jogo,	o	professor	 tem	acesso	aos	
personagens	 dos	 alunos	 e	 seus	 atributos,	 como	 pon-
tos	 de	 vida	 (hp),	 ação	 (ap),	 experiência	 (xp)	 e	 ouro	
(gp).		 Além	disso,	tem	a	possibilidade	de	retirar	ou	adi-
cionar	pontos	para	cada	um	e	marcar	a	presença.	Nes-
se	caso,	conforme	ilustra	a	Figura	3,	existem	três	meios	
para	 facilitar	 a	 visualização:	 jogadores,	 times	ou	 turma.

Figura 3 – Painel de Jogo

Fonte: www.classcraft.com/pt/
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	 Na	aba	Ferramentas	da	Aula,	como	mostra	a	Figura	
4,	estão	os	recursos	para	gamificar	as	aulas,	sendo	eles:
A	roda	do	destino:	escolhe	um	jogador	ou	equipe	ale-
atoriamente.
• Os	 cavaleiros	 de	 Vay:	 cria	 eventos	 aleatórios
que	 podem	 ser	 administrados	 pelo	 professor.

• O	 Vale	 de	 Makus:	 mede	 o	 volume	 da	 sala
de	 aula	 para	 que	 os	 alunos	 ganhem	 uma	 re-
compensa	 ou	 sejam	 penalizados	 pelo	 barulho.

• Batalhas	 do	 chefe:	 quiz	 criado	 pelo	 pro-
fessor,	 cujo	 objetivo	 é	 que	 os	 alunos	 der-
rotem	 o	 boss	 e	 sejam	 recompensados.

• Shrine	of	the	Ancients:	mural	de	troféus	oferecidos
entre	 alunos	 ou	 equipes	 com	mensagens	 positivas.

• A	montanha	branca	(premium):	contagem	regressiva
que	marca	o	tempo	para	finalização	de	tarefas	ou	testes.

• Correndo	 pela	 floresta	 (premium):	 cronôme-
tro	 para	 marcar	 qual	 aluno	 ou	 equipe	 termi-

na	 as	 tarefas	 ou	 desafios	 mais	 rapidamente.		
• Tesouro	 de	 Tavuros	 (premium):	 conversor	 de	 no-
tas	 em	 pontos	 de	 saúde	 (hp)	 ou	 experiência	 (xp).

Figura 4 – Ferramentas da Aula

Fonte: www.classcraft.com/pt/
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Figura 5 – Missões	 Na	 próxima	 aba,	 ilustrada	 pela	 Figura	 5,	 estão	 as	
Missões.	Elas	são	histórias	e	desafios	que	podem	ser	
criados ou encontrados na loja sobre um determinado 
assunto.	Esse	espaço	é	um	mapa	interativo	reservado	
para	que	os	professores	 usem	a	 criatividade	e	 criem	
aventuras	personalizadas	para	os	alunos.	Eles	podem	
adicionar	marcadores	para	as	tarefas	ou	conteúdos	que	
precisam	 ser	 desenvolvidos	 até	 que	 alcancem	 o	 do-
mínio	sobre	o	assunto	e,	assim,	completem	a	missão.

Fonte: www.classcraft.com/pt/
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	 Cada	missão	 tem	 seu	próprio	mapa	e	é	 composta	
por	missões	 secundárias,	 estas	 sendo	 tarefas	 criadas	
pelo	professor	com	uma	descrição	e	arquivos	anexa-
dos,	caso	necessário.	Na	visão	do	aluno,	a	tarefa	é	di-
vidida	com	descrição,	espaço	para	a	resposta	e	discus-
são	com	a	turma.	Quando	um	aluno	submete	a	tarefa,	
o professor	pode	dar	um	feedback	e	avaliar.	As	mis-
sões	 secundárias	 também	 podem	 depender	 de	 uma
hierarquia,	caso	a	anterior	esteja	finalizada,	a	próxima
se	torna	visível	para	que	o	aluno	continue	sua	jornada
de	conhecimento.	Porém,	depende	do	caminho	que	o
professor	deseja	seguir,	utilizando-se	marcadores	inter-
ligados	ou	independentes,	cada	qual	com	seu	objetivo.
	 O	software	ainda	oferece	uma	aba	de	Mensagens	para	
que	o	professor	e	os	alunos	se	comuniquem,	disponi-
bilizando	o	contato	individual,	com	a	turma	ou	com	os	
pais.	Oferece	também	uma	área	de	análises	com	o	his-
tórico	do	jogo,	vide	Figura	6,	e,	para	a	versão	premium,	

gráficos	que	dão	uma	visão	geral	dos	ganhos	e	perdas	
de	pontos	de	experiência	(xp),	saúde	(hp)	e	ouro	(gp)	
de	cada	aluno.	Assim,	o	professor	consegue	verificar	o	
desempenho	dos	alunos	e	utilizar	as	mensagens	para	
sanar	as	dúvidas,	motivar	os	alunos	e	contatar	os	pais.

Figura 6 – Histórico do Jogo

Fonte: www.classcraft.com/pt/
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	 Por	fim,	na	aba	Personalizar	a	Turma,	ilustrada	pela	Fi-
gura	7,	estão	as	configurações	de	usuários,	de	jogo	e	as	
avançadas.	A	partir	das	configurações	de	usuários,	as	con-
tas	dos	alunos,	pais	e	professores	podem	ser	modificadas;	
pelas	configurações	de	jogo,	o	professor	define	os	com-
portamentos,	poderes,	 sentenças,	 eventos	 aleatórios,	
kudos	e	suas	recompensas;	enquanto,	nas	configurações	
avançadas,	são	definidas	as	regras	do	jogo	e	da	turma.

Figura 7 – Personalizar a Turma

Fonte: www.classcraft.com/pt/
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Usos possíveis

• Engajar	e	motivar	os	alunos.
• Criar	atividades	interativas	e	criativas.
• Facilitar	 o	 aprendizado	 através	 da	gamificação	da
disciplina.

Avaliação baseada no modelo PETESE

	 O	 método	 PETESE	 (COOMANS;	 LACERDA,	 2015)	
classifica	softwares	por	meio	dos	seguintes	eixos:	Geral,	
Aspectos	Pedagógicos,	Aspectos	de	Usabilidade,	Con-
teúdo	e	Interface.	A	Figura	8	demonstra	que	o	Classcraft	
recebeu	uma	boa	classificação	em	todos	os	eixos.

Figura 8 – Avaliação geral do software Classcraft

Fonte: Elaboração das autoras
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Focando	no	eixo	dos	Aspectos	Pedagógicos,	verifica-
-se	pontuações	altas	para	praticamente	todos	os	que-
sitos,	conforme	Figura	9.	Dessa	forma,	entende-se	que
o Classcraft	atende	os	objetivos	educacionais,	oferece
recursos	para	avaliar	e	deixar	as	atividades	interativas;
o papel	do	professor	é	de	criador,	facilitador	e	avalia-
dor	do	conhecimento	e	os	alunos	têm	um	espaço	para
resolver	as	situações	problemas	de	maneira	a	desenvol-
ver	o	pensamento	crítico,	a	criatividade	e	a	autonomia.

Figura 9 – Eixo Aspectos Pedagógicos

Fonte: Elaboração das autoras
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	 De	acordo	com	o	eixo	de	Aspectos	de	Usabilidade,	
representado	pela	Figura	10,	é	possível	visualizar	que	
somente	a	questão	de	prevenção	de	erros	teve	uma	ava-
liação	média.	Esse	resultado	não	significa	que	o	software	
não	tenha	a	capacidade	de	prever	os	erros,	só	não	é	res-
ponsável	por	isso.	A	intenção	é	que	o	professor	avalie	as	
tarefas,	dê	um	feedback	para	os	alunos	e	tenha	cautela	
para	evitar	erros	na	construção	das	missões	e	atividades.

Figura 10 – Eixo Aspectos de Usabilidade

Fonte: Elaboração das autoras
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	 No	eixo	de	Aspectos	Técnicos,	como	mostra	a	Figura	
11,	os	quesitos	foram	bem	avaliados.	O	software	está	
disponível	para	diversas	plataformas	através	do	desk-
top,	web	e	aplicativos	para	android	e	iOS.	Além	da	fá-
cil	instalação,	também	disponibiliza	em	sua	versão	pre-
mium	gráficos	para	análise	do	desempenho	dos	alunos.

Figura 11 – Eixo Aspectos Técnicos

Fonte: Elaboração das autoras
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	 Em	questão	de	Conteúdo,	a	linguagem,	os	elemen-
tos	multimídia	e	a	organização	dependem	do	profes-
sor.	Dessa	maneira,	o software	provê	esses	quesitos,	
mas	o	professor	é	quem	desenvolverá	a	disciplina,	o	
roteiro	e	os	conteúdos	que	irá	seguir.	Portanto,	confor-
me	a	Figura	12,	esse	eixo	obteve	uma	boa	avaliação.

Figura 12 – Eixo Conteúdo

Fonte: Elaboração das autoras
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 O último eixo analisado é o da Interface.	Analisando	
a	Figura	13,	percebe-se	que	o	quesito	de	navegação	
teve	uma	avaliação	pior	que	a	do	layout.	Isso	porque	um	
professor	que	não	está	adaptado	ao	estilo	de	jogo	RPG	
tem	dificuldades	de	entender	e	se	adaptar	à	plataforma.	
Para resolver um pouco esse problema e deixar o sof-
tware	acessível,	existe	o	modo	lite.	Nesse	modelo,	os	
recursos	são	reduzidos	e,	ao	invés	de	personagens	indi-
viduais,	a	classe	inteira	colabora	para	ser	recompensada.

Figura 13 – Eixo Interface

Fonte: Elaboração das autoras
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	 Assim,	o	Classcraft	demonstra	ser	uma	ferramenta	
eficaz	 para	 o	 desenvolvimento	 de	 conteúdo,	 gamifi-
cação	das	aulas	e	motivação	dos	alunos,	o	que	pode	
ser	atestado	pelas	pontuações	altas	na	maioria	dos	ei-
xos,	o	que	o	caracteriza	como	um	software	educativo.

Considerações finai

	 A	avaliação	por	meio	do	método	PETESE	confirmou	o	
foco	educativo	do	Classcraft.	Por	ter	sido	criado	visando	
o ambiente	escolar,	obteve	avaliações	altas	em	quase
todos	os	quesitos.	É	visível	a	colaboração	desse	softwa-
re	para	a	melhora	da	motivação	dos	alunos	sem	restrin-
gir	a	liberdade	de	criação	do	conteúdo	pelo	professor.
	 A	gamificação	das	aulas	incentiva	o	desenvolvimento	
das	habilidades	cognitivas,	sociais	e	afetivas	dos	alunos.	
Com	isso,	proporciona	a	autonomia	na	resolução	das	ativi-
dades,	o	senso	de	cooperação	e	competitividade	através	

das	equipes	e	a	melhora	no	desempenho	acadêmico.		
A	união	de	todas	essas	vantagens	consequentemente	
transforma	o	clima	escolar	para	alunos	e	professores.
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Resumo

	 CodeCombat	 é	 uma	plataforma	educacional	 digital,	
com	a	missão	de	fazer	programação	acessível	para	todos.	
Ela	permite	que	qualquer	pessoa	se	conecte	e	comece	
a	treinar	programação	por	meio	de	desafios	de	lógica,	
utilizando	linguagens	de	programação.	Os	desafios	são	
propostos	de	maneira	gamificada,	utilizando	a	jornada	
do	herói	 de	 Joseph	Campbell	 ,	 a	partir	 da	qual,	 para	
cada	desafio	vencido	nos	níveis,	novos	desafios	são	libe-
rados.	A	plataforma	é	gratuita	para	alunos	e	professores	
que	queiram	jogar	e/ou	gerenciar	turmas,	mas	com	um	
número	limitado	de	desafios.	Contudo,	possui	plano	de	
assinatura	para	liberar	mais	desafios	e	outros	recursos.	

Palavras-chaves:	CodeCombat.	Gamificação.	
Programação

Descrição

	 A	 plataforma	 CodeCombat	 é	 um	 projeto	 que	 exis-
te	 desde	 2013.	 Atualmente,	 possui	 mais	 de	 5	 mi-
lhões	 de	 jogadores	 cadastrados,	 distribuídos	 por	
mais	de	200	países.	Oferece	tradução	para	mais	de	50	
idiomas	 diferentes,	 inclusive	 o	 português	 do	 Brasil.
	 O	 projeto	 é	 mantido	 pela	 comunidade,	 que	 con-
ta	 com	mais	 de	 450	 colaboradores	 que	 se	 voluntaria-
ram	 e	 contribuem	 adicionando	 novos	 recursos,	 cor-
rigindo	 bugs,	 testando	 ou	 auxiliando	 nas	 traduções.
	 A	plataforma	é	desenvolvida	para	web,	de	modo	que	
qualquer	dispositivo	com	conexão	à	internet	possa	acessar,	
contudo,	é	indicado	o	acesso	através	de	computadores.	Dis-
positivos	com	telas	menores,	como	celulares,	podem	não	
gerar	a	melhor	experiência	do	usuário	por	conta	da	resolu-
ção	das	telas	dos	jogos.	Ao	acessar	a	página	oficial	é	possível	
escolher	três	cenários	diferentes:	iniciar	sua	jornada	como	
jogador,	aluno	e/ou	professor,	como	ilustrado	na	Figura	1.

3

  CAMPBELL, J. The Hero of a thousand faces. Novato, California: New World Library, 2008.
3
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Figura 1 - Tela inicial

Fonte: https://br.codecombat.com/

	 A	primeira	 experiência	 no	 site	deve	 ser	 a	de	 joga-
dor.	A	opção	por	iniciar	a	apresentação	da	plataforma	
por esse cenário é justamente com o intuito de pro-
porcionar	 um	 conhecimento	 que	 atinja	 não	 somen-
te	 os	 professores,	 mas	 também	 alunos	 e	 entusias-
tas	da	computação,	que	gostam	de	unir	a	prática	do	
desenvolvimento	 e	 da	 programação	 com	 os	 games.
	 Iniciando,	portanto,	como	jogador,	é	possível	seguir	por	
dois	caminhos:	criando	uma	conta,	ou	clicando	em	jogar,	
ambos	os	métodos	ilustrados	na	Figura	1.	Optando	pelo	
segundo	método,	conforme	ilustrado	na	Figura	2,	o	jogo	é	
dividido	em	várias	seções,	ou	“mundos”	diferentes,	cada	
uma	com	objetivos	e/ou	linguagens	distintos.
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Figura 2 - Mapa do jogador Figura 3 - Linguagens e heróis

Fonte: https://br.codecombat.com/

	 Neste	cenário,	os	jogos	permitem	que	sejam	escolhi-
dos	o	personagem	e	a	linguagem	que	deseja	praticar	
em	sua	jornada.	Quanto	às	linguagens,	a	lista	de	opções	
são:	Python, Javascript e Coffeescript, de modo expe-
rimental.	 Já	 em	 relação	 aos	 personagens,	 é	 possível	
escolher	entre:	Capitã	Anya	Weston,	Sir	Tharin	Punho-
-de-trovão,	Dama	Ida	Justheart,	Alejandro	o	Duelista,
conforme	Figura	3.

Fonte: https://br.codecombat.com/
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	 Na	experiência	de	jogador,	conforme	os	objetivos	
são	completados,	novas	fases	e	novos	equipamentos	
são	desbloqueados.	A	Figura	4	ilustra	um	exemplo	de	
equipamento.	A	bota	simples	é	o	que	permite	que	o	
jogador	 se	movimente	 pelo	mapa,	 completando	 os	
desafios	de	deslocamento.

Figura 4 - Inventário e equipamentos do jogo

Fonte: https://br.codecombat.com/
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	 A	evolução	do	jogador	nas	fases	implica	no	avanço	dos	
conceitos	e	no	grau	de	dificuldade	de	cada	um	dos	de-
safios.	No	primeiro	nível,	trabalham-se	os	conceitos	de	
sintaxe,	métodos,	parâmetros,	strings, loops	e	variáveis.
	 Na	 experiência	 como	 professor,	 o	 foco	 não	 é	
o jogo,	 mas	 o	 gerenciamento	 de	 como	 esse	 jogo
pode	 atingir	 os	 alunos.	 Ao	 se	 registrar	 como	 pro-
fessor,	 é	 possível	 criar	 turmas	 e	 acompanhar	 a	 evo-
lução	 de	 cada	 aluno	 de	 maneira	 individualizada.
	 Ao	 configurar	 uma	 nova	 sala,	 o	 professor	 pode	
não	 somente	 atribuir	 a	 ela	 um	 nome,	 mas	 transmi-
tir	 informações	 que	 auxiliem	 a	 plataforma	 sobre	 o	
público-alvo,	 cadastro	 e	 assim	 gerar	 informações	
que	 possam	 auxiliar	 nas	 melhorias	 futuras.	 As	 infor-
mações	 da	 nova	 sala	 são	 sobre	 a	 linguagem	 e	 o	 ní-
vel	 de	 experiência	 dos	 alunos,	 conforme	 Figura	 5.

Figura 5 - Nova classe

Fonte: https://br.codecombat.com/
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Figura 6 - Nova turma criada	 Depois	 de	 criada	 a	 turma,	 o	 professor	 consegue	
ter	 acesso	 a	 inúmeras	 informações,	 mas	 o	 primei-
ro	 passo	 a	 se	 fazer	 é	 conectá-la	 aos	 seus	 alunos.	 O	
processo	 pode	 ser	 feito	 de	 três	 maneiras	 distintas:	
a primeira é enviando um código da turma e os alu-
nos utilizam esse código ao entrar na página da pla-
taforma.	 A	 segunda	 maneira	 é	 enviando	 um	 link	 de	
acesso e a última forma é convidando os alunos por 
e-mail.	 A	 Figura	 6	 ilustra	 a	 tela	 de	 uma	 nova	 turma,
com	todas	as	possibilidades	de	conexão	com	os	alunos.

Fonte: https://br.codecombat.com/
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	 Qualquer	que	seja	o	método	utilizado,	fará	com	que	o	
aluno	tenha	acesso	ao	seu	ambiente	de	aprendizagem,	
com	no	mínimo	19	desafios	a	serem	realizados.	Todos	os	
desafios	podem	ser	acompanhados	pelo	professor	em	
um	ambiente	global	ou	individual,	conforme	Figura	7.

Figura 7 - Progresso dos alunos

Fonte: https://br.codecombat.com/
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	 Além	de	todos	os	benefícios	que	essa	plataforma	pro-
porciona,	no	que	diz	 respeito	ao	processo	de	gamifi-
cação,	o site ainda disponibiliza uma série de recursos 
para	 auxiliar	 os	 professores	 na	 utilização	 da	 platafor-
ma.	Oferece	 também	materiais	 complementares	para	
serem disponibilizados aos alunos de modo a acompa-
nhar	toda	a	evolução	de	todos	os	envolvidos,	buscando	
garantir	sempre	uma	melhor	experiência	de	seus	usuá-
rios.	A	Figura	8	ilustra	o	painel	de	recursos	do	professor.

Figura 8 - Recursos complementares do professor

Fonte: https://br.codecombat.com/
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 O cenário do aluno é muito similar ao apresentado ini-
cialmente	para	os	jogadores,	o	que	muda	é	o	contexto	
que	o	professor	define,	podendo	direcionar	as	 lingua-
gens	utilizadas	em	aula,	bem	como	as	disciplinas.
 A plataforma possui um plano gratuito com funcionali-
dades	limitadas,	contudo,	na	condição	de	jogador.	Exis-
tem	dois	tipos	de	assinaturas,	a	mensal	por	$3,99	por	
mês	ou	vitalícia	por	$39,99	,	paga	uma	única	vez.	Já	na	
condição	de	professor,	é	possível	comprar	licença	para	
os	alunos	de	maneira	particular	ou	pela	escola,	mas,	ini-
cialmente,	para	a	disciplina	de	Introdução	à	ciência	da	
computação,	é	liberada	gratuitamente.
	 Os	alunos	podem	participar	de	várias	turmas,	confor-
me	a	proposta	dos	professores.	O	painel	do	estudante	
é	exibido	na	Figura	9.

Figura 9 - Painel do estudante

Fonte: https://br.codecombat.com/

4

4
Esses valores são praticados em agosto/2020.
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	 Quando	inicia	um	jogo,	os	alunos	e/ou	os	jogadores	
recebem	desafios	de	 lógica	e	precisam	utilizar	os	co-
mandos	disponíveis	para	resolver	esses	desafios.	A	Fi-
gura	10	exibe	um	exemplo	do	primeiro	desafio	do	jogo,	
onde	o	objetivo	é	coletar	a	joia.
Figura 10 - Tela do jogo ao iniciar um desafi Figura 11 - Bloco de códigos do jogo

Fonte: https://br.codecombat.com/
Fonte: https://br.codecombat.com/

	 Nesse	nível,	por	exemplo,	ele	precisa	usar	os	coman-
dos	de	deslocamento,	conforme	apresentado	na	Figu-
ra	4,	onde	o	herói	pode	se	mover	para	a	direita	usando	
o comando	“hero.moveRight();”	conforme	ilustrado	na
Figura	11.
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	 Além	de	proporcionar	uma	experiência	dinâmica,	o	
jogo	proporciona	a	 interdisciplinaridade,	trabalhando	
não	somente	os	conceitos	da	linguagem,	mas	a	língua	
inglesa,	 que,	 no	 decorrer	 da	 carreira	 de	 programa-
dor,	torna-se	pré-requisito	para	a	eficácia	no	trabalho.	
	 O	ambiente	do	jogo	é	tão	fascinante,	que	sem	perce-
ber	os	alunos	estão	programando	e	treinando	sem	que-
rer	parar	e,	assim,	conseguem	assimilar,	de	maneira	mais	
casual,	os	conceitos	técnicos	que,	na	grande	maioria	das	
vezes,	causa	pânico	aos	estudantes	no	primeiro	contato.

Figura 12 - Missão completada

Fonte: https://br.codecombat.com/
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	 A	cada	nova	missão	completada,	os	 jogadores	po-
dem	 acompanhar	 sua	 evolução,	mas	 o	 que	 facilita	 a	
aprendizagem	com	certeza	é	a	motivação	que	a	gami-
ficação	proporciona	e	o	 feedback	rápido.	A	platafor-
ma	deixa	o	aluno	usar	a	criatividade	na	resolução	dos	
problemas,	mas,	 ao	 dar	 uma	 devolutiva	 instantânea,	
não	deixa	o	aluno	desanimar	de	cumprir	seus	objetivos.

Usos possíveis

• Praticar lógica	 de	 programação.
• Criar	turmas	de	alunos	e	acompanhar	o	desenvolvimento.
• Participar	da	comunidade	e	interagir	com	códigos	e	soluções.

Avaliação baseada no modelo PETESE

	 A	avaliação	da	plataforma	Code	Combat	foi	feita	base-
ada	no	modelo	PETESE	(COOMANS;	LACERDA,	2015).	
A	Figura	13	apresenta	uma	avaliação	geral	da	plataforma	

Code	Combat.	É	possível	ver	que,	de	maneira	geral,	a	
plataforma	se	mantém	com	um	bom	índice	de	avaliação.
Figura 13 - Avaliação geral da plataforma Code Combat

Fonte: Elaboração dos autores
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	 A	 Figura	 14	 apresenta	o	 eixo	dos	Aspectos	Peda-
gógicos,	 a	 partir	 dos	 quais	 são	 avaliados	 os	 objeti-
vos	educacionais,	atividades	e	 tarefas,	papel	do	pro-
fessor	 e	 avaliação.	 Nela	 pode-se	 observar	 que	 no	
quesito	 avaliação	 possui	 uma	 pontuação	menor,	 por	
conta	 de	 a	 plataforma	 não	 disponibilizar	 a	 edição	 e	
criação	 de	 novas	 atividades	 por	 parte	 do	 professor.

Fonte: Elaboração dos autores

Figura 14 - Eixo Aspectos Pedagógicos
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	 A	Figura	15	se	refere	ao	eixo	de	Aspectos	de	Usa-
bilidade,	em	que	é	possível	observar	o	alto	índice	de	
avaliação,	tendo	em	vista	que	a	plataforma	oferece	em	
seu	ambiente	as	ferramentas	e	instruções	necessárias	
para	que	o	usuário	(aluno)	possa	realizar	e	avançar	pe-
las	suas	atividades.	Orientação	e	Instruções,	Feedba-
ck	e	Motivação	são	os	fatores	que	melhor	qualificam	a	
plataforma,	fazendo	com	que	ela	seja	de	fácil	acesso.

Figura 15 - Eixo Aspectos de Usabilidade

Fonte: Elaboração dos autores
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	 A	Figura	 16	 se	 refere	 ao	eixo	Aspectos	Técnicos.	
Aqui	 pode-se	 observar	 que,	 no	 quesito	 Compatibi-
lidade,	 a	 plataforma	 possui	 uma	 avaliação	 menor,	
por	conta	de	não	possuir	o	suporte	necessário	para	
dispositivos	 móveis,	 uma	 vez	 que	 a	 melhor	 expe-
riência	da	 ferramenta	 se	dá	 através	do	acesso	pelo	
navegador	do	computador.	Por	se	tratar	de	uma	pla-
taforma online,	 sua	 Instalação,	 Manutenção	 e	 Ge-
renciamento	de	dados	acaba	não	se	tornando	respon-
sabilidade	 do	 usuário,	 facilitando	 assim	 seu	 acesso.

Figura 16 - Eixo Aspectos técnicos

Fonte: Elaboração dos autores
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	 A	Figura	17	se	refere	ao	eixo	Conteúdo.	Aqui	são	
avaliados	a	Linguagem,	Elementos	multimídia	e	Orga-
nização.	Nesse	quesito,	a	plataforma	é	muito	bem	ava-
liada,	pois	possui	um	ambiente	de	fácil	acesso	tanto	por	
parte	do	usuário	aluno,	quando	do	usuário	professor.

Figura 17 - Eixo Conteúdo

Fonte: Elaboração dos autores
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	 A	Figura	18	 se	 refere	ao	eixo	 Interface.	Aqui	 são	
avaliados	a	Navegação	e	Layout	da	plataforma.	Tudo	
é	muito	 simples	 e	 objetivo.	 Na	 visão	 do	 aluno,	 ele	
terá	 acesso	 fácil	 às	 atividades	 e	 no	 seu	 progresso.	
Para	 o	 professor,	 são	 disponibilizados	 alguns	 recur-
sos	extras	para	criação	de	turmas,	que	também	são	
bem	objetivos,	fazendo	assim	com	que	a	plataforma	
tenha	 uma	 pontuação	 alta	 nesse	 quesito	 também.

Figura 18 - Eixo Interface

Fonte: Elaboração dos autores

232



 O Layout apresenta de forma bem objetiva os recur-
sos	necessários	para	o	aluno,	onde	ele	pode	consultar	
material	teórico,	realizar	testes	e	personalizar	sua	tela.

Considerações finai

 Considerando os aspectos avaliados pelo método 
PETESE,	a	plataforma	Code	Combat	cumpre	bem	o	seu	
papel de oferecer um ambiente virtual de aprendiza-
gem com atividades em forma de jogos para estimular o 
ensino	e	aprendizagem	da	linguagem	de	programação.
	 Por	ter	como	público-alvo	os	adolescentes,	a	plata-
forma	acerta	em	inserir	o	uso	da	programação	através	
de	jogos,	a	partir	dos	quais	o	estudante	terá	o	papel	de	
programador	para	avançar	nos	diversos	níveis	do	jogo.	
Conforme	vai	avançando,	novos	comandos	serão	inse-
ridos	e	praticados,	fazendo	com	que	consiga	apresen-
tar um progresso de forma autônoma e sempre com 
muito	estímulo.	O	fato	de	a	plataforma	já	apresentar	os	

conteúdos	de	modo	que	o	aluno	consiga	progredir	de	
forma	autônoma,	o	papel	do	professor	se	dá	na	forma	de	
orientador,	podendo	assim	atender	às	mais	diversas	difi-
culdades	que	possam	aparecer	para	cada	tipo	de	aluno.
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Resumo

	 As	aulas	remotas,	por	força	da	pandemia	Covid-19,	têm	
exigido	cada	vez	mais	dedicação	e	envolvimento	docente	
em	práticas	pedagógicas	que	despertem	o	interesse	dos	
alunos.	A	utilização	da	plataforma	de	aprendizagem	Kahoot!	
é	um	dos	recursos	tecnológicos	pedagógicos	que	permi-
tem,	através	da	prática	de	jogos	educacionais,	o	compro-
metimento	do	aluno	de	uma	maneira	eficaz,	propiciando	a	
fixação	de	conteúdos	e	conceitos	ministrados	em	salas	de	
aulas	virtuais,	atendendo	ao	proposto	em	termos	de	obje-
to	de	aprendizagem.	Parte	dos	recursos	do	Kahoot!	é	gra-
tuito,	mas	oportuniza	aos	interessados	um	plano	de	assina-
turas	para	outros	recursos,	traduzindo-se	numa	plataforma	
colaborativa	e	digital	para	uso	educacional.

Palavras-chaves:	Kahoot!.	Plataforma	colaborativa.	
Jogos Educacionais

Introdução à Plataforma Kahoot!

	 Um	dos	recursos	didático-pedagógicos	que	tem	por	fina-
lidade revisar conteúdos ministrados aos alunos em sala de 
aula	é	o	Kahoot!,	um	software educacional,	sediado	em	uma	
plataforma	digital	de	aprendizado	baseada	em	jogos,	dispo-
nível	na	web	através	de	acesso	ao	link	https://kahoot.com/,	
e	que	funciona	a	partir	de	qualquer	sistema	operacional.		
	 A	 plataforma	Kahoot!	 vem	 sendo,	 de	maneira	 contí-
nua	e	crescente,	utilizada	por	várias	 instituições	de	en-
sino	 no	 mundo	 e	 ainda	 por	 inúmeros	 docentes	 (BRIT-
TO,	 2019),	 permitindo,	 através	 de	 teste	 de	 múltipla	
escolha,	que	haja	a	revisão	e	fixação	de	conteúdos	pe-
los	 seus	 usuários,	 que	 realizam	 seu	 acesso	 por	 meio	
do navegador da Internet	 ou	 do	 aplicativo	 Kahoot!
	 Os	 recursos	oferecidos	pela	plataforma	Kahoot!	 ofe-
recem	 opções	 para	 que	 se	 possa	 desenvolver	 e	 dis-
ponibilizar	 jogos	 educativos	 de	 forma	 gratuita,	 mas	
que	podem	ser	expandidos	quanto	à	 sua	utilização	de	
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Descrição do Objeto de aprendizagem Kahoot!

	 Para	que	o	usuário	possa	ter	acesso	aos	recursos	e	
criar	seu	 jogo	educacional,	é	necessário	que	 faça	sua	
inscrição,	 o	 que	 possibilita	 o	 registro	 de	 dados,	 gra-
tuita	e	intuitivamente	quanto	ao	seu	procedimento	de	
preenchimento,	o	que	garantirá	o	acesso,	como	se	de-
monstra	na	Figura	1.

uma	 maneira	 mais	 constante	 através	 da	 versão	 paga.	
	 Além	de	possibilitar	o	desenvolvimento	dos	 jogos,	a	
ferramenta tem a disponibilidade de adaptabilidade 
do tempo de uso de acordo com o tempo do docen-
te	 em	 período	 de	 aula.	 Oferece	 também	 acompanha-
mento	 constante	 por	 este,	 referente	 ao	 desempenho	
do	aluno	através	da	avaliação	por	uma	das	formas	exis-
tentes	no	aplicativo.	E	ainda	tem	a	possibilidade	de	se	
exportar	 esses	 resultados	 para	 uma	 planilha	 do	 Excel.	
É	 um	 excelente	meio	 de	 socialização	 entre	 os	 alunos.
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Figura 1: Página de abertura da Plataforma Kahoot!

Figura 2: Página de escolha do tipo de conta a ser feita 
pelo usuário

Fonte: https://kahoot.com

Fonte: https://kahoot.com

	 Para	 realizar	 a	 inscrição	 é	 fácil,	 pois	 são	 apre-
sentados	 quatro	 tipos	 de	 contas	 para	 que	 haja	
a	 escolha	 segundo	 a	 necessidade	 de	 utilização.
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	 Em	seguida,	dependendo	da	escolha	feita,	será	so-
licitada	a	descrição	do	ambiente	ou	local	de	trabalho	
em	que	você	se	acha	identificado.	Por	exemplo,	se	fi-
zer	a	opção	por	“professor”,	na	sequência	será	aberta	
uma	tela	similar	para	que	se	aponte	se	o	recurso	será	
utilizado	para	ensino	infantil,	médio,	superior	ou	outro	
tipo	de	ambiente	(Figura	3),	O	que	se	seguirá	com	a	
identificação	pessoal	para	cadastro.

Figura 3: Página para descrição de seu local de trabalho

Fonte: https://kahoot.com
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	 Após	fazer	a	inscrição,	já	há	opções	para	criar	e	es-
colher	 a	 atividade,	 conforme	 indicado	 na	 Figura	 4.

Figura 4: Página para início da criação da atividade

Fonte: https://kahoot.com

	 Ao	 escolher	 a	 atividade,	 serão	 apresentadas	 as	
modalidades distintas de estruturas para a ativida-
de	 lúdica,	 com	 as	 opções:	 Quiz	 (Teste),	 Discussion 
(Debate),	 Survey	 (Sondagem)	 e	 Jumble	 (Confusão).
 Para o Quiz,	 é	 apresentada	 a	 tela	 para	 inser-
ção	 das	 questões,	 imagem	 pertinente	 ou	 rela-
cionada	 ao	 tema	 proposto	 e	 os	 ícones	 para	 in-
serção	 das	 possíveis	 respostas	 (Figuras	 5	 e	 6).
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Figura 6: Página de descrição e inserção da atividade

Fonte: https://kahoot.com

Figura 5: Página de descrição e inserção da atividade

Fonte: https://kahoot.com
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 O Quiz	é	normalmente	utilizado	para	 inserir	ques-
tões	 de	 múltipla	 escolha	 em	 um	 ambiente	 de	 sala	
de	 aula	 com	 a	 finalidade	 de	 avaliar	 o	 conhecimen-
to,	 podendo	 ser	 utilizado	 antes	 de	 se	 apresentar	
o conteúdo,	 como	 teste	 de	 diagnóstico	 ou	 após	 o
conteúdo ter sido previamente ministrado em sala
de	 aula	 para	 avaliar	 se	 houve	 a	 apreensão	 deste.
	 Nesse	 sentido,	o	aplicativo	poderá	 servir	 aos	pro-
pósitos	 da	 sala	 de	 aula	 invertida	 ou	 flipped	 class-
room,	 a	 partir	 do	 qual	 poderá	 ser	 proposto	 pelo	
docente a análise de um texto referente à discipli-
na	 aos	 alunos	 com	 a	 posterior	 elaboração	 de	 um	
Quiz	 a	 ser	 trazido	em	sala	de	aula,	 aplicado	aos	 co-
legas	 pelo	 professor	 responsável	 pela	 orientação.
	 O	interessante	é	o	fato	de	que,	por	ser	uma	ferramenta	
síncrona	e	estar	sendo	utilizada	em	uma	sala,	a	participa-
ção	ocorre	de	forma	simultânea,	propiciando	um	retor-
no	imediato	acerca	do	acerto	ou	não	em	cada	questão.	

	 A	 cada	 questão	 respondida,	 é	 liberado	 pelo	 pró-
prio sistema um ranking com	 os	 nomes	 daqueles	
que	 obtiveram	 o	 maior	 número	 de	 acertos	 em	 me-
nor tempo de demanda para apontar a respos-
ta,	 possibilitando	 haver	 uma	 disputa	 salutar,	 gera-
da	 pela	 competição	 havida	 entre	 os	 participantes.	
 O docente deverá ter o cuidado de preparar perguntas 
e	respostas	com	a	devida	antecedência,	para	que	possa	
inseri-lo	no	sistema,	para	então	aplicá-lo	numa	aula,	li-
berando-o através de um link,	cujo	acesso	será	realizado	
normalmente	em	dispositivos	móveis	pelos	alunos.	Esse	
acesso	é	por	meio	de	pin	gerado	pela	plataforma.	Os	dis-
centes	poderão	responder	através	de	computador,	ta-
blet,	notebook,	desde	que	consigam	ter	acesso	a	Internet.
 Há um temporizador para o Quiz,	a	partir	do	qual	o	
administrador	(professor)	pode	personalizar	o	tempo	de	
resposta.	Ao	criar	o	Quiz,	escolhe-se	audiência,	cria-se	um	
título	e	pode-se	adicionar	imagens.	Há	um	número	limita-
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do	de	caracteres	para	compor	as	perguntas	e	respostas.
 O professor pode deixar o kahoot criado aber-
to/compartilhável	 ou	 fechado	 e	 pode	 usar	 o	 ban-
co de kahoots	 aberto,	 criados	 e	 compartilhados	
por	 outros	 professores.	 Ressalta-se,	 nesse	 caso,	
a	 importância	 de	 revisar	 e	 dar	 crédito	 ao	 usar.
	 Por	apresentar	 tais	 características,	o	Quiz se apre-
senta	 como	a	opção	mais	dinâmica	e	 atrativa	do	 re-
curso,	uma	vez	que	com	ele	se	podem	preparar	 tes-
tes	 de	 conhecimentos	 gerais	 sobre	 um	 dado	 tema	
de	qualquer	 tipo	de	disciplina	e,	portanto,	pode	 ser	
utilizado	 por	 qualquer	 docente,	 independentemente	
do	estágio	de	aprendizagem	em	que	esteja	o	aluno.	
	 Outra	atividade	possível	de	ser	elaborada	é	a	Dis-
cussion,	 que	 se	 propõe	 a	 ser	 utilizada	 para	 a	 colo-
cação	de	uma	única	questão	 a	 uma	 sala	de	 aula,	 no	
entanto,	ao	invés	de	uma	única	resposta,	ela	se	apre-
senta	 com	 várias	 opções	 de	 respostas	 corretas.

	 Por	 fim,	 a	 derradeira	 opção	 é	 atividade	 Sur-
vey,	 através	 dela	 se	 pode	 fazer	 uma	 série	 de	 ques-
tões	 referentes	 a	 um	 determinado	 tema	 existindo	
várias	 opções	 válidas	 de	 resposta.	 A	 diferença	 en-
tre	 a	 atividade	 Discussion	 e	 a	 atividade	 Survey	 é	 o	
fato	do	número	de	questões	que	é	possível	 colocar.	
 O aplicativo dá aos alunos a possibilidade de 
criarem	 suas	 próprias	 atividades,	 desde	 que	 se-
jam	 maiores	 que	 16	 (dezesseis)	 anos,	 caso	 con-
trário	 não	 poderão	 disponibilizar	 suas	 criações.
	 Recentemente,	o	 aplicativo	 lançou	uma	outra	pos-
sibilidade	 de	 atividade	 acadêmica	 denominada	 Jum-
ble,	 em	 que	 as	 perguntas	 são	 embaralhadas,	 desa-
fiando	os	jogadores	a	colocar	as	respostas	que	estão	
apresentadas	 de	 forma	 confusa	 na	 ordem	 correta,	
ao	 invés	 de	 selecionar	 uma	 única	 resposta	 correta.
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Usos possíveis do aplicativo Kahoot!

• Desenvolvimento dos jogos educacionais
nas	 opções	 disponibilizadas	 pelo	 aplicativo.

• Acompanhamento	 do	 desempenho	 discente,	 po-
dendo	 revisar	 os	 conteúdos	 ministrados	 em	 aula.

• Adaptabilidade do tempo de uso de acordo com
a	 disponibilidade	 do	 docente	 em	 período	 de	 aula.

• Meio	 de	 socialização	 entre	 os	 alunos.

Avaliação baseada no modelo PETESE

	 A	 avaliação	 do	 Kahoot!	 foi	 realizada	 a	 partir	 do	
modelo	 PETESE,	 que	 considera	 cinco	 eixos	 (COO-
MANS;	LACERDA,	2015),	quais	 sejam,	Geral,	Aspec-
tos	 Pedagógicos,	 Aspectos	 de	 Usabilidade,	 Con-
teúdo	 e	 Interface.	 Na	 Figura	 7	 há	 a	 descrição	 da	
avaliação	 geral	 da	 plataforma	 Kahoot!	 conforme	 re-

ferido	 modelo,	 em	 que	 se	 verificou	 que	 a	 platafor-
ma	 apresenta	 boa	 avaliação	 nos	 diferentes	 eixos.	
Figura 7 - Avaliação geral

Fonte: Elaboração das autoras

243



	 Na	Figura	8,	há	a	descrição	do	eixo	Aspectos	Peda-
gógicos,	que	busca	avaliar,	dentro	dos	objetivos	edu-
cacionais,	as	atividades	e	tarefas;	o	papel	do	professor	
e	o	processo	avaliativo	da	plataforma.	Essa	avaliação	
demonstrou somente no critério atividades e tarefas a 
pontuação	4,57,	um	pouco	abaixo	de	cinco.	Acredita-
-se	que	isso	tenha	ocorrido	em	razão	de	a	plataforma
oferecer	quatro	opções	para	desenvolvimento	de	ati-
vidades	e	tarefas,	mas	cabe	ao	professor	dentro	das
opções	buscar	atingir	os	objetivos	propostos.

Figura 8 - Aspectos Pedagógicos

Fonte: Elaboração das autoras
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	 Com	relação	à	Figura	9,	que	apresenta	os	aspectos	
de	usabilidade	do	software,	demonstrou	que	apenas	
com	relação	à	prevenção	de	erros	é	há	o	seu	déficit.	
No	entanto,	no	que	diz	respeito	aos	demais	aspectos	
avaliados	quanto	à	usabilidade,	há	diferentes	meios	de	
se	obter	auxílio	na	utilização	da	plataforma	e	canais	que	
permitem	 a	 discussão	 e	 colaboração	 entre	 usuários,	
de	maneira	a	adaptá-la,	o	que	a	torna	um	recurso	efi-
caz	para	os	objetivos	pretendidos	com	a	sua	utilização.

Figura 9 - Aspectos de usabilidade 

Fonte: Elaboração das autoras
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	 No	que	diz	 respeito	aos	aspectos	 técnicos	da	pla-
taforma	 (Figura	10),	 os	 itens	 foram	avaliados	de	 for-
ma	 a	 apresentar	 uma	 bom	 desempenho	 do	 softwa-
re,	no	que	diz	 respeito	à	compatibilidade,	 instalação	
e	manutenção,	 que	obtiveram	a	 nota	máxima,	 fican-
do somente o item gerenciamento de dados abaixo 
de	cinco,	mas	com	apenas	a	diferença	de	um	ponto.	

Figura 10 - Aspectos técnicos

Fonte: Elaboração das autoras
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	 Quanto	ao	aspecto	 conteúdo,	 apontado	na	Figura	
11,	a	ferramenta	apresentou	boa	avaliação	nos	aspec-
tos	linguagem	e	elementos	multimídia,	tendo	somente	
no	item	organização	sofrido	o	apontamento	de	falhas,	
mas	 que	 não	 desmerecem	 a	 utilização	 do	 software.

Fonte: Elaboração das autoras

Figura 11 - Aspectos Conteúdo 
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	 Com	relação	à	Figura	12,	houve	a	abordagem	da	In-
terface,	ou	 seja,	da	estrutura	de	navegação	e	 layout	
do	 software,	 que	 atendeu	 aos	 propósitos	 para	 os	
quais	 foi	 desenvolvido	 com	 relação	 aos	 usuários.	

Figura 12 - Aspectos da Interface 

Fonte: Elaboração das autoras
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	 Apresenta	 um	 layout	 atrativo,	 composto	 de	 mui-
tas	cores,	como	outros	aplicativos	popularmente	dis-
seminados	na	web,	além	da	facilidade	de	navegação,	
que	o	torna	atrativo	ao	público	para	o	qual	foi	criado.

Considerações finai

	 Em	 linhas	 gerais,	 a	 avaliação	 satisfatória	 em	 to-
dos	 os	 aspectos	 do	 software	 Kahoot!	 demonstra	
sua	 efetividade	 quanto	 ao	 que	 se	 propõe,	 levando-
-se	em	consideração	a	disponibilização	dos	 recursos
a	 serem	 utilizados	 no	 processo	 educacional.	 Promo-
ve	 a	 interação	 entre	 os	 discentes	 e	 com	 o	 docen-
te,	 de	 forma	 dinâmica	 e	 a	 estimular	 a	 competição.
	 De	forma	didático-pedagógica,	a	utilização	do	sof-
tware,	como	um	meio	de	promover	a	avaliação,	a	com-
petição,	a	disciplina	e	a	fixação	dos	conteúdos	abor-
dados	em	sala	de	aula,	é	muito	proveitosa,	até	porque	

pode	 ser	 utilizado	 de	 forma	 facilitada.	 Seu	 acesso	
pode	 ser	 realizado	em	qualquer	 lugar	onde	esteja	o	
aluno,	desde	que	mantendo	a	conexão	com	a	Internet.
	 Em	 suma,	 o	 Kahoot!	 permite	 a	 estimulação	 dos	
alunos	 através	 da	 diversão.	 Por	 outro	 lado,	 quanto	
ao	 docente,	 permite	 que	 acompanhe	 a	 evolução	 da	
aprendizagem	dos	alunos,	inclusive	podendo	inserir	con-
teúdos	de	forma	continuada	para	favorecer	sua	fixação.
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Resumo

	 O	software	Microsoft	Mathematics	4.0	possibilita	a	re-
solução	de	operações,	com	diferentes	graus	de	comple-
xidade,	associadas	à	Matemática,	Física	e	Química.		Para	
desfrutar	das	funcionalidades	do	software,	basta	navegar	
pelos	menus	e	seguir	as	orientações	de	uso	da	função	de-
sejada.	O	software	é	gratuito,	compatível	com	Windows	
e	ocupa	pouco	espaço	de	disco	e	memória.

Palavras-chaves:	Matemática.	Calculadora	científica.	
Plotagem	de	gráfico.

Descrição

	 O	 Microsoft	 Mathematics	 4.0	 é	 um	 software	 que	
possui	 calculadora	 científica,	 ferramentas	 para	 a	 plo-
tagem	de	gráficos	em	2D	ou	3D	e	resolução	de	ope-
rações	 diversas.	 Tem	 como	 público-alvo	 principal-
mente professores e estudantes do Ensino Médio 
e	 da	 Graduação	 de	 Matemática,	 Física	 e	 Química.	
	 O	 software	 é	 gratuito,	 existe	 para	 Windows	 32	
e	 64	 bits,	 ocupa	 pouco	 espaço	 de	 disco	 e	 memó-
ria	 e	 pode	 ser	 configurado	 em	 19	 idiomas,	 incluin-
do	Português	 (Brasil).	 Possui	 interface	 amigável	 e	 in-
tuitiva,	 conforme	 é	 possível	 observar	 na	 Figura	 1.
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Figura1 – Interface principal do software

Fonte: https://www.microsoft.com/pt-BR/download/details.aspx?id=15702

	 O	software	possui	quatro	menus,	cada	um	contendo	
várias	funcionalidades.	O	menu	Arquivo	abrange	fun-
ções	comuns	a	outros	programas	da	Microsoft	tais	como	
novo,	abrir,	salvar,	...,	entre	outras.	O	menu	Início	con-
templa	os	principais	recursos	oferecidos	pelo	software.		
O	menu	Inserir	versa	sobre	Matrizes;	Variáveis;	Conjunto	
de	Dados	e	o	menu	Exibir	permite	que	o	usuário	perso-
nalize	o	layout	do	software	escolhendo	o	esquema	de	
cores,	zoom	e	se	a	calculadora	ficará	visível	ou	oculta.
 Explorando os recursos oferecidos pelo sof-
tware	 verifica-se	 que	 o	 menu	 Início	 está	 subdivi-
do	 em	 quatro	 segmentos	 indicados	 na	 Figura	 2.
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Figura 2 – Menu Início 

Fonte: https://www.microsoft.com/pt-BR/download/details.aspx?id=15702

	 O	 segmento	 Área	 de	 Transferência	 engloba	 fun-
cionalidades	 comuns	 a	 qualquer	 editor	 de	 tex-
to	 como	 desfazer	 e	 refazer,	 colar,	 recortar,	 copiar.	
	 O	 segmento	 Números	 e	 Ângulos	 contém	 op-
ções	 de	 conjuntos	 numéricos	 e	 número	 de	 ca-
sas	 decimais	 para	 as	 respostas	 dos	 cálculos. 
	 O	segmento	Entrada	permite	ao	usuário	definir	se	as	
equações	serão	inseridas	no	software	utilizando	o	teclado	
ou	a	escrita,	com	mouse	ou	caneta	de	uma	mesa	digitaliza-
dora.	É	importante	destacar	que	se	o	dispositivo	de	entra-
da	for	o	teclado	as	potências	devem	ser	indicadas	por	̂ .	
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Figura 4 – Menu Início “Entrada” – Tinta

Fonte: https://www.microsoft.com/pt-BR/download/details.aspx?id=15702
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Figura 3 – Menu Início “Entrada” – Teclado

Fonte: https://www.microsoft.com/pt-BR/download/details.aspx?id=15702



	 O segundo recurso, Fórmulas e Equações, 
apresenta uma lista de alternativas com ramos da 
Matemática e outras disciplinas na área de exatas. Ao 
escolher uma das alternativas, abre-se uma sequência 
de fórmulas, que podem ser resolvidas ou plotadas 
em gráfico 2D.	
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Figura 6 – Fórmulas e Equações

 Fonte: https://www.microsoft.com/pt-BR/download/details.aspx?id=15702

Figura 5 – Solucionador de Equações

	 O segundo recurso, Fórmulas e Equações, 
apresenta uma lista de alternativas com ramos da 
Matemática e outras disciplinas na área de exatas. Ao 
escolher uma das alternativas, abre-se uma sequência 
de fórmulas, que podem ser resolvidas ou plotadas 
em gráfico 2D.	

Fonte: https://www.microsoft.com/pt-BR/download/details.aspx?id=15702



Figura 8 – Solucionador de Triângulos
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Fonte: https://www.microsoft.com/pt-BR/download/details.aspx?id=15702

O quarto recurso disponibiliza um Conversor de 
Unidades, que abrange unidades utilizadas na 
Matemática, Física e Química.

Figura 7 – Fórmulas e Equações – Plotagem de Gráficos

Fonte: https://www.microsoft.com/pt-BR/download/details.aspx?id=15702

	 O terceiro recurso, Solucionador de Triângulos, 
permite que o usuário escolha entre três regras usadas 
para calcular. Tais regras serão aplicadas após serem 
inseridos valores para os lados ou ângulos do 
triângulo. Vale destacar que caso os valores atribuídos 
não representem um triângulo, o recurso fará um 
alerta quanto a isso.
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Figura 9 – Conversor de Unidades Outro recurso bastante interessante oferecido pelo 
software encontra-se no menu Inserir. O segmento 
Matrizes possibilita a inserção de matrizes com 
quaisquer quantidades de linhas e colunas. Após 
introduzir a matriz, o usuário pode optar por calcular 
determinante, inverso, transpor, entre outros. 

Fonte: https://www.microsoft.com/pt-BR/download/details.aspx?id=15702
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Além dos recursos descritos, o software conta ainda 
com uma calculadora que permite resolver desde 
operações básicas até aquelas mais complexas nas 
áreas de Cálculo (derivada e integradaGrupo Val - 
Encontro 6 (22/06)), Estatística, Trigonometria e 
Álgebra Linear.
Baseando-se nos recursos apresentados é possível 
explorar várias outras funcionalidades do software. 

Usos possíveis
• Compreender a resolução de operações diversas.
• Plotar gráficos.

Fonte: https://www.microsoft.com/pt-BR/download/details.aspx?id=15702

Figura 10 – Matrizes
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Figura 11 – Avaliação Geral do Microsoft 
Mathematics 4.0

Fonte: Elaboração da autora

Avaliação baseada no modelo PETESE

A avaliação do software Microsoft Mathematics 4.0 
foi baseada no modelo PETESE (COOMANS; 
LACERDA, 2015). Nesse modelo, a avaliação é feita 
considerando os seguintes tópicos: Aspectos Gerais, 
Aspectos Pedagógicos, Aspectos de Usabilidade,  
Aspectos Técnicos, Conteúdo e Interface.
A Figura 11 apresenta um panorama geral da 
avaliação. Percebe-se que os pontos de destaque do 
software estão no aspecto técnico, conteúdo e 
interface. A seguir, cada tópico será descrito de 
forma mais específica.
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Figura 12 – Aspectos Pedagógicos

Fonte: Elaboração da autora

Além dos recursos descritos, o software conta 
ainda com uma calculadora que permite 
resolver desde operações básicas até aquelas mais 
complexas nas áreas de Cálculo (derivada e 
integradaGrupo Val - Encontro 6 (22/06)), 
Estatística, Trigonometria e Álgebra Linear.
Baseando-se nos recursos apresentados é 
possível explorar várias outras funcionalidades do 
software. 
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Figura 13 – Aspectos Usabilidade

Fonte: Elaboração da autora

Analisando a Figura 13, que apresenta o tópico 
Aspectos de Usabilidade, nota-se que o Microsoft 
Mathematics 4.0 tem boa pontuação quanto à 
interação entre os usuários e o software. Em relação 
ao feedback e motivação, a pontuação é um pouco 
menor, visto que o software efetua os cálculos e não 
permite que o usuário apresente sua resolução 
indicando pontos de acerto ou erro. 
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Figura 14 – Aspectos Técnicos

A Figura 15 apresenta o tópico Conteúdo e indica boa 
avaliação do software em relação à adequação da 
linguagem, elementos de multimídia e organização do 
conteúdo.

Fonte: Elaboração da autora

Observando a Figura 14, que apresenta o tópico 
Aspectos Técnicos, nota-se que o software tem boa 
avaliação nos quesitos compatibilidade, instalação e 
gerenciamento de dados. Uma vantagem do Microsoft 
Mathematics 4.0 é que após o download não necessita 
acesso à internet para utilizá-lo e também há 
possibilidade de salvar os arquivos, seja em formato 
Word ou como arquivo do próprio software.
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Figura 16 – Interface

Fonte: Elaboração da autora

Figura 15 – Conteúdo

Fonte: Elaboração da autora

A Figura 16 demonstra avaliação bem próxima de 5 
para o tópico Interface, por exibir uma estrutura 
clara e de rápido entendimento e possuir layout 
agradável e coerente com a proposta do software. 
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Considerações finais

Considerando a avaliação pelo modelo PETESE, 
percebe-se que o software Microsoft Mathematics 
4.0 atende de forma satisfatória as finalidades 
para as quais foi desenvolvido. Propicia 
significativo auxílio aos usuários no que tange à 
compreensão dos procedimentos e resoluções de 
conceitos fundamentais em várias áreas da 
Matemática, Física e Química. 
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Resumo

	 A	Plataforma	Matific	oferece	ampla	gama	de	ativida-
des e jogos para o ensino de conceitos matemáticos e 
utiliza	como	estratégia	principal	a	gamificação,	um	óti-
mo incremento no dia a dia escolar ou como uma tecno-
logia	que	pode	ser	utilizada	em	uma	metodologia	ativa,	
como	uma	rotação	de	estações	em	um	ensino	híbrido.		
Voltado	para	estudantes	desde	o	Ensino	Infantil	ao	6º	
Ano	do	Ensino	Fundamental,	apresenta	conteúdos	ali-
nhados	 à	Base	Nacional	Comum	Curricular	 (BNCC)	 e	
aos	principais	livros	didáticos.	Disponibiliza	ao	profes-
sor,	aos	pais	e	às	escolas,	relatórios	de	desempenho	em	
tempo	real,	com	base	em	um	currículo,	tópicos	ou	nos	
livros	didáticos.	O	conteúdo	dessa	plataforma	é	estru-
turado com o objetivo do desenvolvimento da aprendi-
zagem	a	partir	de	solução	de	problemas	baseados	em	
evidências,	apoiados	por	pesquisas,	em	que	o	aprendi-
zado	é	totalmente	centrado	no	aluno.	A	desvantagem	

desse	software	é	que	disponibiliza	um	período	de	30	
dias	de	testes	gratuitos,	posteriormente,	torna-se	pago,	
ou	pode	ser	utilizado	através	de	convênio	com	escola.	

Palavras-chaves:	Gamificação.	Tecnologia.	Matemática.
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Descrição

	 De	acordo	com	as	informações	divulgadas	pela	pró-
pria	plataforma	Matific,	 são	oferecidas	mais	 de	 2000	
atividades	 desenvolvidas	 por	 especialistas,	 alinha-
das	 à	 BNCC.	 Também	há	 a	 informação	de	que,	 com	
a	 utilização	 dos	 recursos	 oferecidos,	 verifica-se	 um	
incremento	 de	 34%	 nos	 resultados	 em	 avaliações.	
	 Apesar	 do	 caráter	 comercial	 dessas	 informações,	
as	 possibilidades	 que	 essa	 plataforma	 pode	 trazer	
para	 uma	 aprendizagem	 significativa	 no	 ensino	 de	
Matemática	traz	à	 luz	o	 interesse	em	avaliá-la.	A	pla-
taforma	 disponibiliza	 acesso	 gratuito	 por	 um	 perío-
do	 de	 30	 dias.	 Após	 esse	 período,	 faz-se	 necessário	
investir recursos monetários para prosseguir a utili-
zação,	 incluindo	 a	 opção	 de	 assinatura	 pela	 escola.
	 A	plataforma	Matific	apresenta-se	de	forma	bastan-
te	amigável	ao	usuário,	permitindo	navegação	intuitiva.	
Possibilita	acesso	a	estudantes	da	Educação	Infantil	ao	

6º	ano	do	Ensino	Fundamental.	A	plataforma	oferece	am-
bientes	distintos	de	acesso	a	alunos,	pais	e	professores.	
	 As	atividades	do	Matific	foram	pensadas	de	forma	a	
serem	adaptativas,	ou	seja,	conforme	a	realização	das	
atividades	pelo	estudante,	um	algoritmo	personaliza	a	
oferta de novas atividades de acordo com o desempe-
nho:	se	o	estudante	demonstrar	bom	desempenho,	as	
atividades	tornam-se	mais	desafiadoras;	do	contrário,	
são	trazidas		atividades	que	o	ajude	a	superar	as	dificul-
dades,	motivando-o	a	avançar.
	 Essa	descrição	considera	o	acesso	como	Professor,	
que	permite	a	inserção	de	estudantes	e	criação	de	tur-
mas,	bem	como	a	atribuição	de	atividades	e	gerencia-
mento,	por	meio	de	relatórios.	Caso	se	decida	pela	ado-
ção	do	recurso,	é	importante	explorar	para	conhecer	
todas	as	funcionalidades	e	ferramentas	oferecidas.	A	Fi-
gura	1	apresenta	a	página	inicial	que	será	vista	pelo	pro-
fessor,	após	efetuar	o	login.
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Figura 1 – Página inicial de navegação no Matifi

Fonte: bibliocad.Fonte: https://www.matific.com/bra/pt-br

	 Ao	navegar	por	essa	página	inicial,	intitulada	“Painel”,	o	
professor	poderá	ter	acesso	a	várias	informações,	como	os	
progressos	dos	trabalhos	atribuídos,	quantos	estudantes	
acessaram	o	conteúdo	disponibilizado,	quantos	já	conclu-
íram	etc.	Também	é	possível	ver	quais	deles	precisam	de	
ajuda,	e	quais	estão	atingindo	resultados	ótimos.	Nessa	
página também pode-se destacar o relatório de desem-
penho	da	turma	e	o	placar	com	as	pontuações	atingidas.
	 Na	próxima	 aba,	 intitulada	 “Gerenciamento	de	Tur-
mas”,	o	professor	terá	acesso	a	ferramentas	que	permi-
tem	gerenciar	configurações	personalizadas	a	cada	um	
dos	estudantes,	como	adicionar	um	e-mail	do	respon-
sável	ou	alterar	o	curso	atribuído	a	cada	estudante.		 	
É	também	nessa	página	que	é	possível	adicionar	estu-
dantes	à(s)	turma(s),	conforme	se	pode	ver	na	Figura	2:
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Figura 3 – Formulário “Adicionar 1 Estudante”

Figura 2 – Página “Gerenciamento de Turmas”

Fonte: https://www.matific.com/bra/pt-br

Fonte: https://www.matific.com/bra/pt-br

	 Ao	 clicar	 no	 botão	 “ADICIONAR	 1	 ESTUDANTE”,	
será	aberto	o	formulário	mostrado	na	Figura	3.	Os	úni-
cos	campos	obrigatórios	 são	o	nome	e	o	 sobrenome	
do	estudante.		Há	também	a	opção	de	adicionar	grupos	
de	estudantes.

270



 Após	 inserir	os	dados,	basta	clicar	no	botão	“Adi-
cionar	Estudante”.	A	aba	seguinte,	intitulada	“Conte-
údo”,	direciona	o	usuário	para	a	tela	de	atribuição	de	
atividades.	Na	Figura	4,	podemos	ver	que	três	ativida-
des	já	foram	atribuídas	a	essa	turma.	Também	pode-se	
notar	que	é	possível	procurar	conteúdos	por	tópicos	
ou	realizar	buscas	por	palavra-chave.
Figura 4 – Tela de atribuição de atividades

	 Essa	é	a	página	vista	ao	acessar	como	“Professor”.	No	
entanto,	pode-se	clicar	no	botão	verde	no	canto	superior	
direito	“Ver	Mapa	do	Estudante”,	para	visualizar	do	mesmo	
modo	que	os	estudantes,	conforme	mostrado	na	Figura	5.

Fonte: https://www.matific.com/bra/pt-br

Figura 5 – Visualização do Mapa do Estudante

Fonte: https://www.matific.com/bra/pt-br
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	 Ao	clicar	em	um	dos	mapas,	tem-se	acesso	a	uma	das	
atividades,	conforme	será	descrito	a	seguir.	Na	Figura	6,	
vemos	a	tela	inicial	da	atividade	“Formas	e	figuras”,	refe-
rente	ao	conteúdo	“Frações	e	formas”:
Figura 6 – Tela inicial da atividade “Formas e figuras

Fonte: https://www.matific.com/bra/pt-br

	 De	forma	visualmente	estimulante,	os	estudantes	vão	
selecionando	 as	 opções	que	 julgam	adequadas.	 Se	 a	
resposta	estiver	correta,	avançam	para	a	próxima	per-
gunta;	caso	a	resposta	esteja	errada,	é	mostrada	a	res-
posta	 correta.	 É	 nesse	momento	 que	 entra	 em	 ação	
o recurso	 adaptativo	 da	 plataforma.	 Outra	 pergunta
com	a	mesma	ideia	é	feita,	e	posteriormente	a	pergun-
ta	que	foi	respondida	erroneamente	é	feita	novamente.
	 Há	um	sistema	de	atribuição	de	pontos,	representados	
por	estrelas,	que	vão	sendo	computados	ao	longo	da	re-
alização	das	atividades.	Na	aba	“Relatórios”,	o	professor	
poderá	gerenciar	e	visualizar	quais	estudantes	realizaram	
as	atividades	atribuídas,	bem	como	seus	desempenhos.	
Essas	ações	propiciam	acompanhamentos	personaliza-
dos,	fornecendo	um	panorama	da	turma,	permitindo	que	
o professor	planeje	ações	de	intervenção	mais	asserti-
vas.	A	Figura	7	mostra	a	tela	de	acesso	aos	relatórios:
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Figura 7 – Tela inicial da aba “Relatórios”

Fonte: https://www.matific.com/bra/pt-br

	 O	 Matific	 oferece	 muitas	 possibilidades	 de	 acom-
panhamento,	não	apenas	por	parte	do	professor,	mas	
também	pelos	 pais	 e	 pelos	 próprios	 estudantes,	 que	
podem	 navegar	 pela	 plataforma,	 realizando	 as	 ativi-
dades	 de	 forma	 autônoma.	 Por	 se	 fundamentar	 na	
gamificação,	 cumpre	 a	 função	 de	 estimular	 competi-
ções	sadias	não	somente	pelas	pontuações	que	os	es-
tudantes	 podem	 acumular,	 mas	 especialmente	 pelos	
aprendizados	 consistentes	 que	 podem	 desenvolver.

Usos possíveis

• Atribuição	 de	 atividades	 remotas,	 relacionadas	 aos
conteúdos	desenvolvidos	em	aula	e	alinhadas	à	BNCC.

• Gerenciamento de dados relativos ao de-
sempenho	 dos	 estudantes,	 permitindo	 acom-
panhamento	 e	 intervenções	 personalizados.

• Complemento	às	atividades	desenvolvidas	em	aula,	ofe-
recendo	uma	alternativa	mais	atrativa	às	tarefas	de	casa.
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Figura 8 - Avaliação geral do software Matifi

Fonte: Elaboração da autora

Avaliação baseada no modelo PETESE

A plataforma Matific foi avaliada de acordo com 
o modelo	 PETESE	 (COOMANS;	 LACERDA,	 2015).
A	partir	da	Figura	8,	é	possível	verificar	a	avaliação
geral	da	plataforma.
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	 A	avaliação	acerca	da	capacidade	da	plataforma	de	aten-
der	os	objetivos	educacionais,	as	atividades,	as	tarefas	e	o	
papel do professor é realizada a partir do Eixo Aspectos 
Pedagógicos	 (Figura	9).	 	A	menor	pontuação	encontra-
da	nesse	critério	é	o	de	Objetivos	Educacionais,	uma	vez	
que	a	plataforma	foi	elaborada	como	instrumento	com-
plementar	e	não	como	principal	fonte	da	aprendizagem.	
Cabe	ao	professor,	portanto,	através	de	seu	planejamen-
to,	utilizar	a	plataforma	em	seu	melhor	potencial.	

Figura 9 - Eixo Aspectos Pedagógicos

Fonte: Elaboração da autora
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	 Para	analisar	os	aspectos	de	ergonomia,	de	como	a	
plataforma	interage	com	o	usuário,	utiliza-se	do	eixo	
apresentado	pela	Figura	10.	A	plataforma	permite	a	
personalização	do	aluno	e	das	turmas	pelo	professor,	
mas,	para	o	aluno	e	os	pais	como	usuários,	as	possi-
bilidades	de	interação	são	limitadas,	sendo	razoáveis	
o controle	e	a	prevenção	de	erros.

Figura 10: Eixo Aspectos de Usabilidade

Fonte: Elaboração da autora
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	 Segundo	a	Figura	11,	que	apresenta	a	análise	do	eixo	
Aspectos	Técnicos,	a	plataforma	Matific	mostra-se	com	
uma	avaliação	em	torno	de	4	nos	elementos:	compatibi-
lidade,	instalação,	gerenciamento	de	dados	e	manuten-
ção.	Representa	sua	fácil	acessibilidade	on-line,	não	exi-
gindo	instalação,	dando	a	possibilidade	ao	usuário	de	
acessá-lo	em	diversos	aparelhos,	desde	que	haja	conexão	
ativa	com	a	Internet:	celular,	tablet	ou	computadores.		

Figura 11: Eixo Aspectos Técnicos

Fonte: Elaboração da autora
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	 Em	 relação	 aos	 critérios	 de	 avaliação	 relacionados	
ao	Conteúdo	(Figura	12),	a	plataforma	Matific	apresen-
ta	pontuações	próximas	de	5	em	todos	os	segmentos:	
Linguagem,	 Elementos	 de	 Multimídia	 e	 Organização.	
Isso	 porque	 preocupa-se	 em	 adequar	 sua	 linguagem	
e	acessibilidade	de	acordo	com	a	idade	da	criança,	or-
ganiza	 seus	 conteúdos	 de	 maneira	 fácil,	 cores	 bem	
distribuídas,	 muitos	 vídeos	 e	 multimídias	 interativas.	

Figura 12 - Eixo Conteúdo

Fonte: Elaboração da autora
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	 A	interface	de	navegação	da	plataforma	Matific	foi	de-
senvolvida	de	maneira	amigável	e	intuitiva,	o	que	justi-
fica	 apresentar	 no	Eixo	de	 Interface,	 pontuação	máxi-
ma	nos	dois	critérios:	elementos	de	navegação	e	layout.	
Figura 13 - Eixo Interface

Fonte: Elaboração da autora

Considerações finai

	 A	partir	da	avaliação	do	software	pelo	método	PETE-
SE,	foi	possível	verificar	que	o	Matific	se	apresenta	como	
uma	plataforma	com	bons	requisitos	para	ser	utilizada	
como	incremento	da	aprendizagem	de	Matemática.	Sua	
interface	é	intuitiva	e	de	fácil	compreensão,	os	conteú-
dos	são	bem	elaborados	e	baseados	na	BNCC,	trazidos	
para	o	aluno	através	de	jogos	adaptativos,	que	trilham	
os	caminhos	de	acordo	com	o	avanço,	ou	não,	do	aluno.	
	 Além	 de	 disponibilizar	 relatórios	 que	 podem	 ser	
utilizados	 como	 avaliação	 do	 processo	 de	 apren-
dizagem,	 auxilia	 na	 tomada	 de	 decisão	 dos	 próxi-
mos	 conteúdos	 a	 serem	 trabalhados,	 bem	 como	
de	 pontos	 a	 serem	 retomados	 ou	 aprofundados.
	 Segundo	dados	da	Prova	Brasil	2017,	8	em	cada	10	alu-
nos	que	concluíram	o	Ensino	Fundamental	não	aprende-
ram	adequadamente	a	Matemática	(QEDU,	2020).	Portan-
to,	é	pertinente	ter	ferramentas	como	essa	plataforma,	
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que	possibilitam	o	 ensino	personalizado,	 de	maneira	
intuitiva	e	divertida	para	o	aluno,	colaborando	na	cons-
trução	do	conhecimento	através	da	resolução	de	proble-
mas.	Sendo	trabalhados	de	acordo	com	a	realidade	do	
aluno,	de	maneira	instigante	e	desafiadora,	terá	como	
resultado	a	aprendizagem	significativa	(DANTE,	1998).	

Agradecimentos:

	 Gratidão	 ao	 Ms.	 Anderson	 Barros	 Lu-
cas	 às	 essenciais	 inserções	 e	 contribuições	
para	 o	 desenvolvimento	 do	 presente	 trabalho.

Referências

ATANÁSIO,	 J.	 DE	 A.,	 DUARTE,	 E.	 de	 A.	 S.,	 OLIVEI-
RA	S.	K.	R.	de	e	ALVES,	C.	G.	A.	Análise do Benefí-
cio da Utilização do Aplicativo Goconqr em Disciplina 
de Ensino Superior Ead. II Jornada Ibero-Americana 
de Pesquisas em Políticas Educacionais e Experiências 
Interdisciplinares na Educação,	 Natal,	 p.	 1062–1071,	
2017.	 Disponível	 em:	 <https://even3.blob.core.win-
dows.net/anais/52368.pdf>.	Acesso	em:	1	Jun.	2020.

COOMANS,	S.;	LACERDA,	G.	S.	PETESE, a Pedagogi-
cal Ergonomic Tool for Educational Software Evaluation. 
Procedia Manufacturing,	 vol.	 3,	 2015,	 p.	 5881–5888.	
ISSN	 2351-9789.	 Disponível	 em:	 <http://dx.doi.or-
g/10.1016/j.promfg.2015.07.895>.	Acesso	em:	3	Set.	2020.

DANTE,	 L.R.	 Didática da Resolução de Proble-
mas de Matemática.	 2ªed.	 São	 Paulo:	 Ática,	 1998.

280

https://even3.blob.core.windows.net/anais/52368.pdf
https://even3.blob.core.windows.net/anais/52368.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.895
http://dx.doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.895


QEDU.	 Prova	 Brasil.	 2017.	 Disponível	 em:	 <http://
www.qedu.org.br/>.	 Acesso	 em:	 18	 Ago.	 2020.

281

http://www.qedu.org.br/
http://www.qedu.org.br/


O Uso do Quizlet como 
Ferramenta Colaborativa 
no Ensino de Inglês

Aline	Siécola	Rocha	
Miriam	Leiko	Noda	Barbosa

Docente do Colégio Experimental Integrado. Aluna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus São João da Boa Vista. Avenida marginal, 585, 
Bairro Fazenda Nossa Senhora Aparecida do Jaguari, 13871-298, São João da Boa Vista, SP. 

Dados gerais

Site	oficial:	https://quizlet.com/pt-br	
Interface:	web	e	dispositivo	móvel

Característica:	educativo
Tipo:	tutor	inteligente,	ferramenta	e	aplicativo,	

cooperação	e	comunicação

1

2

1

2
Docente da Escola Municipal Marina Fredine Dainese Cyrino. Aluna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus São João da Boa Vista. Avenida 

marginal, 585, Bairro Fazenda Nossa Senhora Aparecida do Jaguari, 13871-298, São João da Boa Vista, SP.

https://quizlet.com/pt-br 


Resumo

	 O	Quizlet	é	uma	plataforma	de	educação	digital	que	au-
xilia professores e alunos a se dedicarem a um conteúdo 
por	meio	da	criação	de	cartões	digitais	de	memória.	Os	
conteúdos	podem	ser	de	diferentes	disciplinas	havendo	
a	opção	de	serem	acessados	por	outros	usuários.	É	uma	
plataforma gratuita e pode-se fazer o login com dados do 
Facebook	ou	Google	ou	através	de	aplicativo	disponível	
em	sistemas	Android	ou	IOS.		 Possui	plano	de	assina-
tura	para	remover	anúncios	e	personalizar	os	cartões.

Palavras-chaves:	Quizlet.	Cartões	Digitais.	Aprendiza-
gem.	Vocabulário.

Descrição
	 O	vocabulário	é	considerado	por	muitos	pesquisado-
res,	professores	e	estudantes	como	um	elemento	essen-
cial	no	aprendizado	de	uma	língua	(CRANDELL,	2017).
	 Laufer,	Meara	e	Nation	(2005)	sugeriram	que	o	hábito	
de	aprender	utilizando	cartões	de	memória	com	a	palavra	
na	língua	materna	de	um	lado	e	a	tradução	do	outro	lado	é	
uma maneira efetiva para o aprendiz ampliar seu vocabu-
lário.	O	Quizlet	é	uma	das	ferramentas	disponíveis	para	
tal	uso.	É	um	software	de	estudos	gerais	que	pode	ser	útil	
no	processo	ensino-aprendizagem,	a	partir	do	qual	tanto	
o professor	como	o	aluno	podem	criar	suas	atividades.

O registro no software	 (Figura	 1)	 é	 autoexplicati-
vo	 e	 pode	 ser	 realizado	 tanto	 no	 perfil	 de	 professor	
como	de	aluno.	O	Quizlet	também	é	conhecido	como	
o cartão	 de	 memória	 digital	 e	 pode	 ser	 usado	 em
computadores ou em smartphones	 (WRIGHT,	 2006).
	 Foster	 (2009)	apresenta	as	 funções	básicas	do	Qui-
zlet	e	 sugere	que	pode	 ser	uma	 ferramenta	útil	para	
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revisar vocabulário aprendido em aula e também para 
o usuário	elaborar	seu	próprio	material	e	compartilhar
com	outras	pessoas	ou	 ainda	 navegar,	 copiar	 ou	 co-
laborar	 com	outros	 conjuntos	de	 cartões.	A	 série	de
cartões	pode	se	manter	no	modo	público	ou	privado.
 Os diversos recursos possibilitam um maior envolvi-
mento	e	assimilação	de	conteúdo	e	permitem	que	o	usu-
ário	atue	de	forma	ativa	em	seu	aprendizado,	ditando	seu	
ritmo	e	usando	sua	criatividade	ao	elaborar	seu	material.
	 A	vantagem	dessa	plataforma	é	que	possui	diferentes	
modos de aprendizagem e recursos didáticos para do-
centes.		No	modo	“Aprender”,	o	usuário	pode	acessar	o	
cartão	para	escrever,	soletrar	e	avaliar	seu	desempenho.	
Pode	também	acessar	o	modo	“Jogar”.	Há	dois	tipos	de	
recursos	nesse	último	modo:	“Combinar”	e	“Gravidade”.

Figura 1 – Página inicial de navegação no Matifi

Fonte: https://quizlet.com/pt-br

284



	 Para	 que	 o	 usuário	 elabore	 seu	 cartão	 digital	 de	
memória,	ele	deve	clicar	em	“criar”	e	em	seguida	in-
serir	 o	 título	 de	 sua	 lista	 (Figura	 2).	 Após	 a	 criação,	
usando	 o	 cartão	 no	 método	 tradicional,	 basta	 que	
ele	clique	na	tela	do	cartão	para	apresentar	a	palavra	
e	 sua	 definição	 ou	 figura	 correspondente	 (Figura	 3).
Figura 2 – Criando uma lista

 Fonte: https://quizlet.com/pt-br

Figura 3 – Usando o cartão

Fonte: https://quizlet.com/pt-br
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Figura 4 – Usando o modo Escrever

Fonte: https://quizlet.com/pt-br

	 No	modo	“Escrever”	(Figura	4),	o	usuário	recebe	a	
palavra	ou	imagem	devendo	escrever	as	definições	dos	
termos	ou	da	figura	exposta	ou	tradução	e,	se	come-
ter	algum	erro,	pode	retomar	o	módulo.	Pode	marcar	
“Não	sei”,	ver	a	resposta	e	ir	para	a	próxima	palavra.

	 O	modo	“Soletrar”	(Figura	5)	é	usado	como	opção	
de aprendizado da pronúncia da palavra através do re-
curso	de	áudio.	O	usuário	pode	digitar	a	palavra	que	
ouve	 quando	 clica	 no	 ícone	 do	 áudio.	 Se	 errar	 a	 es-
crita	da	palavra,	verá	o	modo	correto	escrito	na	tela.
Figura 5 – Usando o modo Soletrar

 Fonte: https://quizlet.com/pt-br
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	 O	modo	“Avaliar”	(Figura	6)	permite	que	o	usuário	
confira	seu	progresso	através	de	testes	randomizados	
como	exercícios	escritos,	de	múltipla	escolha,	relacio-
nar	ou	verdadeiro	e	falso.	O	grau	de	dificuldade	tam-
bém	pode	ser	escolhido	em	fácil	ou	difícil.	As	respos-
tas	corretas	ou	erradas	podem	ser	conferidas.
Figura 6 –  Usando o modo “Avaliar”

	 É	necessário	que	os	alunos	se	sintam	motivados	a	apren-
der	o	inglês	e	jogos	são	importantes	ferramentas	para	au-
mentar	a	motivação	e	interesses	do	aprendiz.	Através	dos	
recursos	“Combinar”	(Figura	7)	e	“Gravidade”	(Figura	8),	
é	possível	fazer	uma	revisão	do	vocabulário	aprendido.	

Fonte: https://quizlet.com/pt-br

Figura 7 – Usando o modo “Combinar”

Fonte: https://quizlet.com/pt-br

287



Figura 8 – Usando o modo “Gravidade”

Fonte: https://quizlet.com/pt-br

	 Além	 dos	 recursos	 individuais	 citados,	 o	 Qui-
zlet pode ser usado como uma atividade em 
sala	 de	 aula	 através	 do	 Quizlet	 Live	 .	 É	 neces-
sário	 no	 mínimo	 quatro	 participantes	 ou	 times.	
	 O	usuário	da	plataforma	que	utilizar	o	perfil	de	pro-
fessor,	 deverá	 iniciar	 uma	 sessão	 em	 sua	 conta	 e	 ir	
para	“Listas”	e	selecionar:	Live	–	Criar	um	 jogo	–	Equi-
pes.	 Então	 deverá	 escolher	 a	 combinação	 de	 pergun-
tas	 e	 respostas	 que	 deseja	 usar	 com	 os	 participan-
tes	e	projetar	 sua	 tela	para	que	 toda	a	 sala	possa	 ver.	
	 Os	participantes	deverão	acessar	o	Quizlet	Live	e	inserir	
um	código	para	ter	acesso	às	questões.	Também	podem	usar	
o	QR	Code	se	estiverem	utilizando	o	aplicativo	móvel	(Figu-
ra	9).	O	professor	seleciona	“Criar	um	Jogo	e	“Iniciar	Jogo”.
	 Quando	 a	 atividade	 é	 realizada	 em	 grupos,	 um	
membro deve colaborar com o outro com o ob-
jetivo de responder corretamente em seus apare-
lhos,	 pois	 as	 respostas	 estão	 dispostas	 de	 forma	 ale-
atória.	 O	 vencedor	 é	 o	 primeiro	 que	 concluir	 o	 jogo.

2

https://quizlet.com/live
2
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Figura 9 – Usando o Quizlet Live

https://quizlet.com/live

	 Apesar	de	poder	ser	usado	em	diferentes	áreas,	o	Qui-
zlet se mostra uma efetiva ferramenta colaborativa no 
ensino	do	inglês.	Efetiva,	por	atender	diferentes	neces-
sidades	de	estudo	e	colaborativa,	porque	é	possível	que	
vários	usuários	contribuam	na	elaboração	do	plano	de	
estudos.	No	ensino	do	inglês,	mostra-se	útil	na	aquisição	
de	novo	vocabulário,	na	escrita,	tradução	e	pronúncia.

Avaliação baseada no modelo PETESE

	 A	 avaliação	 do	 Quizlet	 foi	 baseada	 no	 modelo	
PETESE	 (COOMANS;	 LACERDA,	 2015).	 Apresen-
ta	seis	diferentes	eixos:	Geral,	Pedagógicos,	Usabi-
lidade,	 Técnicos,	 Conteúdo	 e	 Interface	 (Figura	 10).
	 No	 eixo	 geral,	 o	 Quizlet	 é	 um	 software	 fácil	 de	
ser	 utilizado	 em	 várias	 disciplinas,	 agregando	 va-
lor	 principalmente	 no	 ensino	 de	 idiomas,	 pois	 traz	
recursos	 de	 pronúncia.	 Possui	 diferentes	 níveis	 de	
complexidade.	 Entretanto,	 entendemos	 que	 não	
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possui utilidade para todos os tipos de público 
como,	 por	 exemplo,	 crianças	 não	 alfabetizadas.

Figura 10: Avaliação Geral da plataforma Quizlet

Figura 11 – Aspectos Pedagógicos do Quizlet

Fonte: Elaboração das autoras

	 No	eixo	Aspectos	Pedagógicos,	são	avaliados	os	ob-
jetivos	 educacionais,	 atividades	 e	 tarefas,	 o	 papel	 do	
professor	e	o	processo	de	avaliação.	É	um	software de 
construção	 individual	 e	não	 integra	elementos	de	 co-
laboração.	 Embora	 promova	 a	 criatividade	 do	 usuá-
rio,	possui	diferentes	tipos	de	tarefas	e	pode	ser	usa-
do	 sem	 a	 intervenção	 de	 um	 professor,	 entendemos	
que	 sua	 avaliação	 é	 superficial	 conforme	 Figura	 11.

Fonte: Elaboração das autoras
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	 No	 eixo	 Aspectos	 de	 Usabilidade,	 são	 avalia-
dos o feedback	 e	 motivação,	 interação	 entre	 usuá-
rios e software,	 prevenção	 de	 erros,	 controle	 e	 per-
sonalização.	 O	 software	 contém	 orientações	 claras	
e	motiva	 o	 aluno.	 Entretanto	 não	 fica	 claro	 se	 o	 alu-
no	 refletiu	 e	 aprendeu	 com	 seus	 erros	 (Figura	 12).	
Figura 12 – Aspectos de Usabilidade do Quizlet

Fonte: Elaboração das autoras

	 No	 eixo	 Aspectos	 Técnicos,	 são	 avaliados	 compa-
tibilidade,	 instalação,	gerenciamento	de	dados	e	ma-
nutenção.	 O	Quizlet	 é	 de	 fácil	 acesso,	 podendo	 ser	
utilizado	 online	 ou	 por	 aplicativo.	Os	 dados	 do	 usu-
ário	 ficam	 salvos,	 mas	 as	 condições	 de	 compatibi-
lidade	 não	 são	 explicadas	 claramente	 (Figura	 13).
Figura 13 – Aspectos Técnicos do Quizlet

Fonte: Elaboração das autoras
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	 No	 eixo	 Conteúdo,	 são	 avaliados	 linguagem,	 ele-
mentos	 multimídia	 e	 organização.	 O	 software	 pos-
sui	 uma	 linguagem	 de	 fácil	 compreensão	 e	 o	 con-
teúdo	 pode	 ser	 alcançado	 por	 diferentes	 caminhos	
através	dos	diferentes	modos	de	exercício	(Figura	14).	
Figura 14 – Conteúdo do Quizlet

Fonte: Elaboração das autoras

	 No	eixo	Interface,	são	avaliados	a	navegação	e	layout	
do	software.	É	fácil	navegar	pelo	Quizlet,	porque	os	íco-
nes	são	bem	representativos,	mas	poderiam	trazer	cores	
para	auxiliar	a	compreensão	dos	exercícios	(Figura	15).	

Figura 15 – Interface do Quizlet

Fonte: Elaboração das autoras
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Considerações finai

	 A	plataforma	Quizlet	permite	que	o	aluno	atue	de	for-
ma	ativa	em	seu	aprendizado,	ditando	seu	ritmo	e	usan-
do	 sua	 criatividade	 ao	elaborar	materiais.	Observa-se,	
através	 de	 avaliação	 realizada	 pelo	 método	 PETESE,	
que	a	ferramenta	atende	às	necessidades	dos	usuários.	
No	contexto	geral,	é	fácil	de	usar,	possui	uma	perspec-
tiva interdisciplinar e diferentes graus de complexida-
de.	No	 contexto	 pedagógico,	 pode	 ser	 utilizado	 indi-
vidualmente	ou	 integrando	elementos	de	 colaboração	
e	 apresentando	 variabilidade	 nas	 tarefas	 e	 avaliações.
	 Quanto	 à	 sua	 usabilidade,	 a	 plataforma	 moti-
va	 o	 usuário,	 pois	 oferece	 recursos	 que	 o	 ajudam	 a	
buscar	 um	 melhor	 desempenho.	 No	 aspecto	 técni-
co,	 é	 de	 fácil	 manipulação,	 sendo	 possível	 acessá-
-lo	 através	 do	 computador,	 tablets	 ou	 smartphones.
	 Quanto	ao	seu	conteúdo,	a	ferramenta	traz	uma	lin-
guagem	 compreensível	 e	 diferentes	 elementos	 multi-

mídia,	 como	 áudio	 e	 imagens.	 Entretanto,	 não	 é	 pos-
sível	 usar	 imagens	 do	 usuário	 em	 seu	 perfil	 gratuito.
	 Em	 relação	 à	 sua	 interface,	 seu	 design	 é	 agra-
dável,	 traz	 ícones	 representativos	 e	 suas	 ações	 es-
tão	 bem	 explícitas.	 Porém	 sua	 estrutura	 não	 per-
mite	 um	 rápido	 entendimento	 pelo	 usuário,	 sendo	
necessário	 recorrer	 à	 central	 de	 ajuda	 algumas	 vezes.
	 Vale	 lembrar	que	 a	 ferramenta	pode	 ser	 usada	 tan-
to	 por	 alunos,	 tornando	 seu	 aprendizado	 mais	 signi-
ficativo	e	efetivo,	quanto	por	professores	como	recur-
so	 de	 explicação	 de	 conteúdo	 e	 estímulo	 aos	 alunos.
	 Como	o	Quizlet	é	uma	plataforma	de	criação	de	cartões	
de	memória,	ele	pode	ser	usado	para	criar	um	ambiente	
de	aprendizagem	muito	efetivo	no	ensino	de	inglês.	Os	
aprendizes	do	idioma	podem	apresentar	melhoras	con-
sideráveis	na	construção	e	manutenção	de	vocabulário.
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Resumo

	 A	 Universidade	 do	 Colorado	 hospeda	 o	 site	 https://
phet.colorado.edu/pt_BR/	que	serve	como	repositório	do	
projeto	 “Physics	Education	Technology”	 (PhET).	O	PhET	
é	um	projeto	que	oferece	 simulações	de	 ciências	 e	ma-
temática	de	forma	 interativa,	que	torna	o	ensino	diverti-
do	 e	 significativo.	 Os	 simuladores	 são	 escritos	 utilizan-
do	 código	 aberto	 em	 tecnologia	 Java,	 Flash	 e	 HTML5.
	 Dentre	os	simuladores	do	projeto,	encontramos	o	Tour	
trigonométrico,	 um	 software	 de	 simulação	 que,	 utilizan-
do	um	círculo	unitário,	permite	ao	usuário	um	passeio	pe-
las	propriedades	e	conceitos	das	funções	trigonométricas.	
Acessando o endereço https://phet.colorado.edu/pt_BR/
simulation/trig-tour,	 visualizamos	 a	 página	 inicial	 do	 sof-
tware.	A	Figura	1	demonstra	as	possibilidades	de	execu-
ção	e	compartilhamento	do	software	Tour	trigonométrico.

Palavras-chaves:  Scratch.	Software	educacional.	Pro-
gramação.

Figura 1 – Execução e compartilhamento Tour trigo-
nométrico

Fonte: Site https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/trig-tour
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	 Clicando	sobre	o	ícone	do	player	é	iniciada	a	execução	
do	simulador	de	forma	online.	É	possível	rodar	o	software	
de	forma	offline	utilizando	o	navegador	Mozilla	Firefox.	
Para	tanto,	basta	clicar	no	ícone	copiar	e	fazer	o	down-
load	do	arquivo	que	poderá	ser	executado	mais	tarde	
em	uma	máquina	que	não	possua	acesso	à	rede	de	Inter-
net	desde	que	possua	o	navegador	Firefox	atualizado.	
	 A	execução	do	Tour	trigonométrico	de	forma	offline	
é	possível	de	acordo	com	o	site	do	Mozilla,	porque	o	
Firefox	possui	suporte	completo	às	especificações	dos	
recursos	offline	do	HTML5.	A	maioria	dos	outros	nave-
gadores	suportam	apenas	parte	desse	recurso.	O	simu-
lador pode ser embutido em ambientes de aprendiza-
gem	virtual	como	o	Moodle,	blogs	e	web	sites	copiando	
o código	 HTML	 no	 botão	 embutir.	 É	 possível	 ainda
compartilhar	 a	 ferramenta	 dinâmica	 de	 trigonometria
por	emblemas	das	redes	sociais:	Classroom,	Facebook,
Twitter	e	Pinterest,	localizados	do	lado	direito	do	play.
Na	 Figura	 2	 destacamos	 o	 menu,	 que	 traz	 para	

o usuário	 diversas	 informações	 importantes,	 prin-

cipalmente	 para	 os	 docentes.	 No	 primeiro	 ícone	
“SOBRE”	 são	 exibidas	 informações	 em	 relação	 aos	
tópicos	 conceituais	 tratados	 pelo	 simulador,	 obje-
tivos	 de	 aprendizagem	 e	 descrição	 da	 ferramenta.
Figura 2 – Menu

Fonte: Site https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/trig-tour
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	 “PARA	 PROFESSORES”	 disponibiliza	manual	 de	 ex-
ploração	 do	 software.	O	 requisito	 para	 que	 o	 profes-
sor	 realize	o	download	do	arquivo	é	o	 cadastramento	
no	site.	O	cadastramento	também	dá	acesso	ao	profes-
sor a diversos planos de aulas e atividades para ser re-
alizadas	 com	o	Tour	 trigonométrico.	No	campo	“TRA-
DUÇÃO”,	temos	acesso	ao	manual	e	ao	aplicativo	em	
diversos	 idiomas.	O	ícone	“SIMULAÇÃO	RELACIONA-
DAS”	 identifica	 simuladores	 semelhantes	 ao	 Tour	 tri-
gonométrico.	Em	seguida,	temos	os	“REQUISITOS	DE	
PROGRAMA”	 e	 “CRÉDITOS”	 que	 define	 os	 aspectos	
necessários	 para	 que	 possa	 executar	 o	 software	 e	 in-
formações	sobre	a	equipe	que	desenvolveu	o	projeto.	
	 A	Figura	3	dá	ênfase	a	informações	adicionais	como	
as	 redes	 sociais	 do	 projeto	 PhET,	 links	 para	 aces-
sar	 informações	 institucionais	 do	 projeto.	 E	 no	 fim	
da	 página	 é	 possível	 selecionar	 o	 idioma	 desejado.

Figura 3 – Informações adicionais

Fonte: Site https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/trig-tour
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 Ao se explorar a interface do simulador indicado 
na	 Figura	 4,	 observa-se	 como	 o	 professor	 pode	 levar	
o seu aluno a construir os conceitos de trigonome-
tria	 através	da	exploração.	 	Um	bom	exemplo	é	 levar
o aluno	a	 compreender	quais	 são	 as	 informações	que
ele	 tem	 no	 software.	 Para	 tanto	 deve-se	 solicitar	 ao
aluno	 que	 faça	 uma	 varredura	 atenciosa	 na	 interface
do	 aplicativo.	 Posteriormente,	 questioná-lo	 para	 que
responda	à	questão:	“Note	que	o	programa	é	uma	si-
mulação	 interativa	do	círculo	 trigonométrico.	O	que	o
aplicativo	nos	permite	observar	no	campo	“Valores”?”

Figura 4 – Interface Tour Trigonométrico

Fonte: Site https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/trig-tour
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	 O	menu	valores	é	destacado	na	Figura	5,	que	mostra	
primeiramente	 as	 coordenadas	 do	 plano	 cartesiano	 (x,	
y).	Logo	abaixo	temos	o	valor	do	ângulo	selecionado	so-
bre	 o	 círculo	 trigonométrico	 ou	 sobre	 o	 gráfico	 da	 fun-
ção.	É	ainda	apresentado	nesse	campo	o	valor	da	função	
trigonométrica	selecionada	em	relação	ao	ângulo	 teta	 (	 )	
marcado.	 Em	 seguida,	 é	 possível	 escolher	 se	 a	 medida	
do	 ângulo	 será	 indicada	em	graus	 (°)	 ou	 radianos	 (rads).

θ

Figura 5 – Campo valores da interface do Tour trigo-
nométrico

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/trig-tour
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	 A	 Figura	 6	dá	 ênfase	 ao	menu	de	 exploração	dinâ-
mico	 do	 simulador	 que	 fica	 do	 lado	 direito	 da	 inter-
face	 do	 software,	 onde	 as	 primeiras	 informações	 que	
aparecem	são	as	 funções	 trigonométricas	a	 serem	se-
lecionadas:	 seno	 (sen),	 cosseno	 (cos)	e	 tangente	 (tan).
Figura 6 – Ferramentas de Exploração

Fonte: Site https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/trig-tour

	 No	menu	de	exploração	há	a	ferramenta	“Ângulos	es-
peciais”	que,	quando	selecionada,	demarca	sobre	o	cír-
culo	trigonométrico	os	ângulos	notáveis	0°	que	está	na	
mesma	posição	que	o	360°,	30°,	45°,	60°,	90°,	120°,	135°,	
150°,	 180°,	 210°,	 225°,	 240°,	 270°,	 300°,	 315°	e	330°.	
Quando	os	ângulos	especiais	estão	selecionados,	os	va-
lores	das	funções	e	das	coordenadas	do	plano	cartesiano	
são	expressos	em	números	inteiros	ou	em	frações.	E	as	
medidas	dos	ângulos	em	radianos	é	indicado	por	π rad.	
A	 ferramenta	 “Rótulo”	 indica	 no	 gráfico	 da	 fun-
ção	 trigonométrica	 os	 valores	 das	 coordenadas	 do	
eixo	 das	 abscissas	 (eixo	 x)	 e	 do	 eixo	 das	 ordena-
das	 (eixo	 y).	 A	 selecionar	 a	 grade,	 é	 criado	 sobre	
o círculo	 trigonométrico	 uma	 malha	 quadriculada.
Pode-se	orientar	ao	discente	que	ele	selecione	os	cam-
pos	“Ângulos	especiais”,	“Rótulos”	e	a	função	que	ele
deseja.	Pedir	que	ele	movimente	o	cursor	passando	pe-
los	ângulos	30°,	45°,	60°	enquanto	preenche	a	Tabela	1.
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Tabela 1 – Ângulos e coordenadas x e y 
Ângulo Coordenada x Coordenada y

30°

45°

60°

	 Pode-se	pedir	também	que	o	aluno	selecione	a	fun-
ção	 seno	 e	 preencha	 a	 segunda	 coluna	 da	 Tabela	 2,	
observando	o	valor	da	função	trigonométrica	no	cam-
po	 valores.	 E	 na	 sequência,	 que	 selecione	 a	 função	
cosseno	 completando	 a	 última	 coluna	 da	 Tabela	 2.
Tabela 2 – Ângulos e funções seno e cosseno

Ângulo θ seno θ cosseno θ

30°

45°

60°
Fonte: Elaborada pelos autores

Fonte: Elaborada pelos autores

	 Concluída	a	tarefa	de	exploração,	o	aluno	deverá	re-
fletir	 sobre	 a	 resposta	 do	 seguinte	 questionamento:	
Observando	a	tabela	acima,	descreva	a	relação	existen-
te entre as coordenadas de um ponto correspondente 
a	um	ângulo	α e os valores do seno α e cosseno α O 
aluno	deve	perceber,	 ao	 fazer	 as	 comparações,	que	 a	
Coordenada x=cosseno θ e a Coordenada y=seno θ o 
leva	 a	 concluir:	 “Que	o	 eixo	 y é o eixo dos senos,	 e	
o eixo x é o eixo dos cossenos”	(SOUZA,	2013,	p.19)
A	Figura	7	apresenta	os	lugares	onde	ocorrem	o	mo-

vimento	dinâmico,	o	círculo	trigonométrico	e	o	gráfico	
da	função	trigonométrica.	No	círculo	trigonométrico,	cli-
cando-se	na	bolinha	vermelha	com	o	botão	esquerdo	do	
mouse,	é	possível	movimentá-la	sobre	a	circunferência	
trigonométrica.
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Figura 7- Círculo Trigonométrico e Gráfico da Funçã

Fonte: Site https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/trig-tour

	 O	 movimento	 da	 bolinha	 pode	 ocor-
rer	 no	 sentido	 horário	 e	 anti-horário	 do	 círculo.
De	acordo	com	 Iezzi	 et	 al	 (2016,	p.13)	 “o	 sentido	an-
ti-horário	é	o	 sentido	positivo	da	circunferência.”	 Isso	
significa	que	se	iniciou	a	contagem	do	ângulo	no	círculo	

trigonométrico	a	partir	da	intersecção	do	eixo	x	com	a	cir-
cunferência	no	semiplano	direito	do	eixo	y.		Iniciando-se	
a	contagem	em	0º	e	percorrendo-se	a	circunferência	no	
sentido	contrário	ao	relógio,	os	valores	dos	ângulos	serão	
positivos.	Iniciando-se	do	mesmo	ponto,	mas	agora	no	
sentido	horário,	os	valores	dos	ângulos	serão	negativos.
	 Esse	fato	pode	ser	notado	facilmente	pelo	aluno,	pe-
dindo-se	que	ele	movimente	devagar	o	cursor	sobre	a	
circunferência	no	sentido	anti-horário	e	observe	os	va-
lores	do	ângulo	até	completar	uma	volta.	Esse	mesmo	
procedimento	 deve	 ser	 repetido	 no	 sentido	 horário.	
	 É	 necessário	 agora	 que	 o	 docente	 traga	 as	 seguin-
tes	considerações	para	o	aluno,	ao	analisar	a	circunfe-
rência	 trigonométrica:	 “O	 sistema	 de	 eixos	 cartesia-
nos	 divide	 a	 circunferência	 trigonométrica	 em	 quatro	
partes	 chamadas	 quadrantes”	 (SOUZA,	 2013,	 p.16).	
	 Os	 quadrantes	 são	 numerados	 de	 I	 a	 IV	 no	 sen-
tido	 anti-horário	 conforme	 mostra	 a	 Figura	 8.
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Figura 8 – Circunferência trigonométrica dividida em 
quadrantes

Fonte: Elaborada pelos autores no Geogebra

	 Prosseguindo	com	a	exploração	dinâmica,	o	aluno	de-
verá	desabilitar	as	ferramentas	“Rótulos”	e	Ângulos	es-
peciais”,	selecionar	a	função	seno	e	preencher	na	Tabela	
3	com	os	símbolos	"+"	e	"-"	a	coluna	referente	à	fun-
ção	habilitada.	Para	compreender	qual	sinal	será	utiliza-
do	para	preencher	a	tabela,	é	necessário	fazer	um	pas-
seio	pela	circunferência	trigonométrica,	percorrendo	os	
quatro	quadrantes	e	analisando	no	campo	“Valores”	o	
valor	da	função	quanto	ao	sinal.	O	mesmo	procedimen-
to	deve	ser	repetido	com	a	função	cosseno	selecionada.
Tabela 3 -Tabela de Quadrantes 

seno θ cosseno θ

Quadrante I

Quadrante II

Quadrante III

Quadrante IV
Fonte: Elaborada pelos autores304



	 Ao	concluir	a	atividade,	o	aluno	deverá	notar	que,	se	
um arco de medida θ	tem	extremidade	no:	
• 1º		quadrante,	então	cos θ>0	e	sen θ>0
• 2º		quadrante,	então	cos θ	<0	e	sen θ>0
• 3º		quadrante,	então	cos θ	<0	e	sen θ <0
• 4º		quadrante,	então	cos θ >0	e	sen θ <0

	 Na	próxima	etapa,	é	importante	que	o	discente	ques-
tione	os	alunos	sobre	o	conceito	de	simetria.	Caso	al-
gum	aluno	não	se	recorde,	o	professor	pode	fazer	uma	
breve	explicação	da	ideia	de	simetria.
	 Nessa	etapa,	deverão	ser	habilitados	novamente	os	
“Rótulos”	e	“Ângulos	especiais”.	E	percorrendo	o	círcu-
lo	trigonométrico	o	aluno	deverá	observar	a	circunferên-
cia	trigonométrica	e	agrupar	os	ângulos	de	30°,	45°,	60°,	
120°,	135°,	150°,	210°,	225°,	240°,	300°,	315°,	330°	em	
grupos	de	quatro	elementos,	de	maneira	que	os	quatro	
ângulos	sejam	simétricos	na	circunferência	 trigonomé-
trica.

	 Outra	solicitação	que	pode	ser	feita	é	que	os	alunos	
realizem	 a	 seguintes	 atividade:	Complete	 a	 tabela	 4,	
utilizando o programa e associando ideais de simetrias 
discutidas	anteriormente.
Tabela 4 – Simetria no Círculo Trigonométrico 

Ângulo: 30° Simétrico no 
2º quadrante:

Simétrico no 
3º quadrante:

Simétrico no 
4º quadrante:

seno
cosseno

Ângulo 45° Simétrico no 
2º quadrante:

Simétrico no 
3º quadrante:

Simétrico no 
4º quadrante:

seno
cosseno

Ângulo 60° Simétrico no 
2º quadrante:

Simétrico no 
3º quadrante:

Simétrico no 
4º quadrante:

seno
cosseno

Fonte: Elaborada pelos autores
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	 Ao	 concluir	 essa	 atividade,	 o	 aluno	 deve	 perce-
ber	 que,	 dado	 um	 arco	 θ	 pertencente	 ao	 quadrante	
I,	pode	encontrar	um	ângulo	simétrico	a	ele	no:	qua-
drante	II,	utilizando	a	simetria	em	relação	ao	eixo	ver-
tical;	no	quadrante	III,	utilizando	a	simetria	em	relação	
ao	 centro	 da	 circunferência	 unitária;	 e	 no	 quadran-
te	 IV,	 utilizando	 a	 simetria	 em	 relação	 ao	 eixo	 ho-
rizontal.	O	 aluno	 deve	 notar	 também	que	 os	 valores	
das	 funções	dos	 ângulos	 simétricos	 são	 congruentes.
	 Ainda	 com	 as	 ferramentas	 “Ângulos	 espe-
ciais”	 e	 “Rótulos”	 selecionadas,	 levamos	 o	 dis-
cente	 a	 construir	 os	 conceitos	 da	 relação	 funda-
mental	 da	 trigonometria.	 Iezzi	 et	 al	 (2016,	 p.33)	
afirmam	que	seja	x	um	arco	do	1º	quadrante,	 temos:	

sen x+cos x=1,	 válida	 para	 ∀ x ∈ ℝ

	 Faz-se	 adequado	 que	 o	 aluno	 preencha	 a	 Tabela	 5
Tabela 5 - Deduzindo a identidade trigonométrica

Ângulo
senθ cosθ sen θ cos θ sen θ  cos θ

30°

90°

180°

225°

300°

2 2

2 2 2 2+

Fonte: Elaborada pelos autores
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	 Por	fim,	questiona-se	o	aluno	sobre	os	resultados	da	
última	coluna	da	tabela.	Pode-se	pedir	que	ele	conjecture	
uma	afirmação	relacionando	a	expressão	sen θ  cos θ com os 
resultados	encontrados.	O	professor	pode	aproveitar	esse	
momento	motivador	e	os	conceitos	construídos	até	então	
para	demonstrar	ao	aluno	a	validade	da	relação	fundamen-
tal	da	trigonometria	através	de	argumentos	geométricos.

Avaliação baseada no modelo PETESE

	 A	avaliação	desse	software	educativo	foi	realizada	no	
modelo	PETESE,	observando-se	os	seguintes	aspectos:	
geral,	pedagógicos,	usabilidade,	conteúdo	e	 interface.
	 Na	 sequência,	 serão	 apresentados	 detalhes	 des-
sa	 avaliação	 por	 meio	 das	 imagens	 expostas.
Na	figura	9,	vê-se	avaliação	de	maneira	geral,	a	partir	
da	qual	pode-se	notar	que,	em	alguns	aspectos,	a	ava-
liação	não	obteve	uma	nota	alta,	porém	para	os	fins	de	
utilização	do	software,	essas	notas	não	afetam	o	desem-

2 2

penho.	Entre	os	aspectos	com	nota	menor,	tem-se	o	pe-
dagógico,	usabilidade	e	técnicos,	em	que	a	menor	nota	
apresentada	no	gráfico	é	3	no	aspecto	da	usabilidade.
Figura 9 - Aspectos gerais

Fonte: Elaborado pelos autores
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Figura 10 – Aspectos pedagógicos e aspectos de 
usabilidade

	 Na	Figura	10,	vê-se	dois	gráficos	para.	dois	aspectos:	
pedagógico	e	usabilidade,	ambos	obtiveram	notas	me-
nores	 na	 avaliação.	No	 aspecto	pedagógico,	 avalia-se	
objetivos	educacionais	como	tarefas,	avaliação,	papel	do	
professor	dentro	do	software.	Sua	baixa	pontuação	deve-
-se	ao	seu	objetivo.	Qualquer	usuário	com	conhecimento
pode	acessá-lo	e	utilizá-lo.	Ele	foi	pré-moldado	para	tra-
balhar	como	apoio	ao	profissional	da	educação	tanto	que
não	oferece	avaliação	e	atividades	além	das	simulações.
	 Quanto	à	conceituação,	está	ausente	e	teria	que	ser	
realizada	pelo	usuário	ou	com	auxílio	de	um	professor	
com	o	papel	de	facilitador	do	conhecimento.	Já	na	ava-
liação	de	usabilidade,	o	software	obteve	nota	baixa	em	
questão	 de	 interatividade,	 pois	 o	 usuário	 não	 recebe	
um	feedback,	somente	é	plotado	o	gráfico	a	partir	dos	
quais	os	valores	foram	inseridos.	O	feedback	dado	não	
o faz	refletir	sobre	seus	erros	e	aprender,	não	trabalha
com	uma	notificação	ao	usufruto	do	software	fazendo
com	que	não	 se	 realize	uma	correção	dos	 seus	erros.

Fonte: Elaborado pelos autores
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Figura 11- Aspectos técnicos

	 Quanto	aos	aspectos	técnicos,	o	software	obteve	no-
tas	 abaixo	de	4	em	compatibilidade,	pela	questão	de	
só	ser	utilizado	offline	no	Mozzila	Firefox	e	no	geren-
ciamento	 de	 dados,	 como	 apresentado	 na	 Figura	 11.

Fonte: Elaborado pelos autores

	 Quanto	 ao	quesito	 conteúdo,	 a	 avaliação	 foi	 satis-
fatória,	podendo-se	notar	que	não	houve	nota	abaixo	
de	4.	Nessa	etapa,	é	avaliada	a	linguagem,	como,	por	
exemplo,	se	é	adaptada	ao	público-alvo,	seus	elemen-
tos	multimídias	e	sua	organização.

Figura 12 - Aspecto Conteúdo

Fonte: Elaborado pelos autores

	 Por	 fim,	 foi	 avaliada	 a	 interface.	 Nessa	 etapa,	 o	
software	 foi	 bem	 avaliado	 quanto	 ao	 layout	 e	 à	 na-
vegação.	 A	 avaliação	 é	 apresentada	 na	 Figura	 13.
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Figura 13 - Interface

Fonte: Elaborado pelos autores

Considerações finai

 Ao analisarmos os dados gerais e o objetivo do sof-
tware	e,	tendo	em	vista	a	avaliação	realizada	no	modelo	
PETESE,	o	Tour	trigonométrico	atende	ao	que	foi	pro-
posto e auxilia na aprendizagem do aluno de maneira 
dinâmica.	Apresenta	simulações	em	que	o	usuário	des-
fruta	do	resultado	dos	dados	inseridos	em	qualquer	lu-

gar	do	mundo,	através	da	conexão	com	a	Internet	ou	
no	modo	offline	com	o	Mozzila	Firefox,	já	com	as	devi-
das	instalações.	
 A plataforma está sempre sendo atualizada para me-
lhor	atender	seus	parceiros	e	usuários.	Também	pode-
-se	compartilhar	atividade,	planos	de	aula,	entre	outros
meios	de	auxílio	e	aprimoramento	entre	os	professores
cadastrados.	Por	fim,	cabe	ao	educador	definir	e	pla-
nejar	sua	aula,	podendo	fazer	uso	da	ferramenta	para
torná-la	mais	dinâmica	e	despertar	ainda	mais	o	 inte-
resse	dos	alunos.
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