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Challenges faced in the development of Digital Learning Objects and QuiLegAl 
 

ABSTRACT Many software/digital learning objects (ODA) are available in virtuais stores, but few meet the technical and 

pedagogical requirements for use in teaching situations. In this context, this article aims to discuss and point out 

possibilities and challenges in the software development / ODA process for mobile devices aimed at teaching science 

and chemistry, by a multidisciplinary team. This work seeks to contribute with professionals from different areas of 

knowledge in the development of ODA for use in teaching situations, taking into account the required technical and 

pedagogical aspects. The challenges in the process of building applications, as well as the use of methodologies such as 

ANTERA, SCRUM and XP are decisive in the construction of an ODA. Also, the development of some implementations 

and important issues are not found in a single methodology for ODA development, which can contribute to the 

advancement of development of these resources for teaching aiming at the use of mobile devices with digital 

technologies that respects autonomy and the student's learning time, in classroom teaching, hybrid and distance 

learning. Such methodologies allowed to integrate the educational, technical and ludic/interactive aspects in the 

construction of the ODA QuiLegAl. This ODA offers interactive activities at different levels of complexity of approach. 

Finally, it can be said that the use of these methodologies by a multidisciplinary team contributes to the construction of 

ODA that meet the technical and pedagogical requirements required for use in teaching situations. 
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RESUMO Muitos softwares/objetos digital de aprendizagem (ODA) estão disponíveis nas lojas virtuais, mas poucos 

atendem aos requisitos técnicos e pedagógicos para uso em situação de ensino. Nesse contexto, o presente artigo 

tem como objetivo discutir e apontar possibilidades e desafios no processo de desenvolvimento de softwares/ODA 

para dispositivos móveis voltados ao ensino de ciências e química, por uma equipe multidisciplinar. Este trabalho 

busca contribuir com profissionais de diferentes áreas do conhecimento no desenvolvimento de ODA para uso em 

situação de ensino, atendendo os aspectos técnicos e pedagógicos. Os desafios no processo de construção de 

aplicativos, bem como, o uso de metodologias como a ANTERA, SCRUM e XP são determinantes na construção de 

um ODA. Também, destaca-se o desenvolvimento de algumas implementações e questões importantes não 

encontras em uma única metodologia para desenvolvimento de ODA, o que pode contribuir no avanço de 

desenvolvimento destes recursos para o ensino visando o uso de dispositivos móveis com tecnologias digitais que 

respeite a autonomia e o tempo de aprendizagem do estudante, no ensino presencial, híbrido e a distância. Tais 

metodologias permitiram integrar os aspectos educacionais, técnicos e lúdicos/interativos na construção do ODA 

QuiLegAl. Esse ODA oferece atividades interativas em diferentes níveis de complexidade de abordagem. Por fim, 

pode-se afirmar que o uso dessas metodologias por uma equipe multidisciplinar contribui para a construção de ODA 

que atendam requisitos técnicos e pedagógicos requeridos para uso em situação de ensino. 
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Introdução 
 

Os aplicativos (App) usados como objetos digitais de aprendizagem (ODA) têm ganhado espaço entre os usuários 

de dispositivos móveis, tanto no contexto social quanto em ambiente de ensino e aprendizagem. Os ODA apresentam 

versatilidade de funções, combinação de ambientes que integram a utilização de diferentes linguagens (visual, sonora 

e textual) ainda pode combinar atividades interativas multimídia, que proporcionam a participação ativa do usuário, a 

tomada de decisões, entre outros aspectos (Nascimento, Silva e Castro Filho 2015, Oliveira, Carvalho e Kapitango-a-

Samba 2019, Pascoin e Carvalho 2019, Oliveira, Milani Jr e Carvalho 2020).  

Entretanto, o desenvolvimento de parte dos App utilizados nos processos de ensino e aprendizagem muitas vezes 

não segue uma metodologia de desenvolvimento que leva em consideração os aspectos técnicos e pedagógicos, os 

quais podem facilitar a utilização no contexto de ensino. Assim, muitas vezes fica a cargo do docente o papel de avaliar 

tais App visando identificar possíveis possibilidades de utilização ou não como um recurso complementar ao processo 

de ensino (Oliveira, Souto e Carvalho 2016; Oliveira 2017, Oliveira, Carvalho e Kapitango-a-Samba 2019, Pascoin e 

Carvalho (2019).  

No entanto, o desenvolvimento de App para dispositivos móveis voltado ao ensino encontra-se em expansão, 

um reflexo desse crescimento é a quantidade de aplicativos encontrados na categoria “Educação” para os mais diversos 

temas e níveis de ensino em lojas virtuais como a “Google Play”. O mesmo crescimento parece não ocorrer com as 

pesquisas sobre metodologias de construção que visem atender as necessidades das práticas educativas com App nos 

processos de ensino. Onde, um dos grandes desafios ainda se encontra no uso pedagógico desses recursos, bem como, 

explorar as potencialidades que as tecnologias digitais podem proporcionar ao processo de ensino (Raupp, Serrano e 

Moreira 2009, Jacon, Mello e Oliveira 2014, Oliveira 2017). 

Diante desta problemática, o presente artigo tem como objetivo discutir e apontar possibilidades e desafios no 

processo de desenvolvimento de softwares/aplicativos (objetos digitais de aprendizagem) para dispositivos móveis 

planejados para o ensino, por uma equipe multidisciplinar, no contexto de desenvolvimento do ODA QuiLegal. Além 

disso, essa pesquisa é parte de uma dissertação de mestrado apresentada no Programa de Pós-Graduação em Ensino 

de Ciências e Matemática (PPGECM), da Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reys Maldonado 

(UNEMAT).  
 

Metodologia empregada na pesquisa 
 

A metodologia de pesquisa seguida ao longo da pesquisa, o caracteriza como de natureza exploratória e 

experimental. Tendo em vista que consistiu em essencialmente “determinar um objeto de estudo, selecionar as 

variáveis capazes de influenciá-los e definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no 

objeto” (Gil 2007, p.48). Além disso, os diferentes aspectos metodológicos percorridos nortearam a implementação das 

diferentes funcionalidades durante o desenvolvimento do aplicativo QuiLegAl. O QuiLegAl pode ser acessado de forma 

gratuita no link  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quilegal.hipermidia, na loja virtual “Play sotry”. 

Essa pesquisa segue o paradigma qualitativa porque apresenta algumas características que auxiliam o 

pesquisador a alcançar os objetivos propostos, entre elas estão: a presença dos pesquisadores no ambiente investigado; 

o fato da descrição proporcionar a produção de dados na forma de anotações, memoriais, notas de campo, entre outros, 

todavia há, nesse sentido, uma preocupação com o processo e não somente com os resultados alcançados (Bogdan e 

Biklen 1994, Oliveira 2017). 

O processo de construção a ser apresentado e discutido no presente trabalho é formado pelas etapas de 

desenvolvimento de propostas e pelos procedimentos seguidos ao longo de sete meses de desenvolvimento do 

QuiLegAl, quando se buscou atender às demandas apontadas por docentes que integram a pesquisa e as especificidades 

do ensino de Ciências. A equipe de desenvolvimento do QuiLegAl foi composta por três acadêmicos do Curso de Ciências 

da Computação (UNEMAT), um professor doutor em Ciências da Computação (UNEMAT), um professor doutor 

licenciado em Química (UNEMAT) e por um mestrando graduado em Química e mestrando em Ensino de Ciências e 

Matemática. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quilegal.hipermidia
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As análises apresentadas no presente estudo seguem o paradigma qualitativos, descritivo argumentativo crítico 

(Bogdan e Biklen 1994), tendo como objeto de estudo o processo de construção de ODA por uma equipe multidisciplinar 

que resultou no ODA QuiLegAl. 
 

Objetos digitais de Aprendizagem (aplicativos) e o contexto educacional do 

QuiLegAl 
 

Muito embora seja recorrente a denominação de aplicativos, no presente artigo será utilizada a denominação 

ODA para aplicativos, como o QuiLegAl que foi pensado para o ensino e aprendizagem. Contudo, diante da 

multiplicidade de terminologias relacionada a esse tema, convém aqui expor o que se entende por ODA. Ao considerar 

uma abordagem mais ampla de Wiley (2016) que o descreve como “qualquer recurso digital que possa ser reutilizado 

para apoiar a aprendizagem”. Outro entendimento de ODA, o descreve como “[...] qualquer entidade, digital ou não, 

que pode ser usada, reutilizada ou referenciada durante o aprendizado apoiado pela tecnologia” (IEEE, 2002). Portanto, 

considera-se que os diferentes recursos (vídeos, sons, imagens, animações, simulações, aplicativos, softwares, gráficos, 

textos, entre outros) são diferentes tipos de objetos digitais de aprendizagem, no contexto do presente estudo (Braga 

2014).  

Uma crítica tem sido levantada ao fato da maioria dos ODA não apresentarem indicativos que possam auxiliar 

na seleção dos mesmos pelos professores, como por exemplo: um guia de orientação didático com conteúdo, objetivos, 

série, entre outras características e informações importantes que possam orientar a escolha do docente (Nichele 2015; 

Kishimoto1999).  

Embora, caiba ao professor explorar, avaliar e identificar a melhor forma ou estratégias para sua utilização desse 

recurso ao elaborar uma atividade pedagógica no contexto de ensino deve-se considerar e/ou reconhecer a importância 

de uma ou a integração de várias metodologias de desenvolvimento com o intuito de propiciar a construção de ODA 

que atenda as especificidades do contexto educacional, bem como, atender a diferentes sistemas operacionais, sejam 

eles voltados a dispositivos móveis ou a computadores. Soma-se ainda a estas necessidades os diferentes desafios 

enfrentados por professores e estudantes no uso dessas tecnologias como o acesso a internet de qualidade, 

equipamentos e dispositivos moveis com capacidade de processamento limitado (Jacon, Mello e Oliveira 2014, Nichele 

2015, Oliveira, Carvalho e Kapitango-a-Samba 2019, Pascoin e Carvalho 2019, Oliveira, Milani Jr e Carvalho 2020). 
 

Metodologias tradicionais e ágeis na construção de ODA 
 

As metodologias tradicionais são conhecidas como orientadas a documentação, por possuir processos bem 

definidos e planos que devem ser seguidos a finco. Isso se deve ao fato de terem sido criadas em uma época em que o 

custo para fazer mudanças nos programas resultava em um custo elevado devido à dificuldade de acesso a 

computadores. Assim, para evitar mudanças e aumento nos custos havia uma constante preocupação com o 

planejamento e documentação dos softwares. Por outro lado, as metodologias ágeis, que receberam esse nome, por 

aplicarem os princípios criados no “Manifesto Ágil” (Agile Manifesto, 2001) visam melhorar a produtividade, focando 

no desenvolvimento de software/ODA funcional, prezando por mais interação entre os participantes do projeto e 

possibilitando mudanças com maior liberdade (Soares 2004). 

De modo que a escolha de uma metodologia para o desenvolvimento de software/ODA deve considerar alguns 

fatores do modo de desenvolvimento, tais como: requisitos e equipe. O fator requisito define a quantidade de pessoas 

que constituirão a equipe, complexidade do projeto, escalabilidade e multidisciplinariedade. O fator equipe estabelece 

a forma do desenvolvimento, questões de gerência de tempo e disponibilidades dos integrantes da equipe. Sendo assim, 

a escolha de uma metodologia precisa ser feita considerando as características dos fatores citados, a fim de favorecer 

o gerenciamento do projeto. Além disso, existe a possibilidade de agregar certos aspectos das metodologias que julgam 

relevantes para os seus projetos, podendo criar assim métodos híbridos ou personalizados de metodologias já 

conceituadas pelo o bom desempenho (Silva e Carvalho 2014). 
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Metodologias usada na construção do QuiLegAl 
 

Embora, existam uma série de metodologias de desenvolvimento de software/ODA, são escassas as 

metodologias específicas que orientem o desenvolvimento de aplicativos voltados ao ensino, como o QuiLegAl. De 

modo a abordar aspectos como a harmonia entre os aspectos técnicos e educacionais. E uma das metodologias utilizada 

na construção do QuiLegAl foi a ANTERA (Inteligência em Tecnologias Educacionais e Recursos Acessíveis) proposta por 

Braga (2014). Ela propõe que no desenvolvimento de um ODA deve-se buscar um equilíbrio entre a parte técnica e a 

pedagógica. Nesse sentido, a ANTERA é importante para a construção na medida em que prevê a participação de uma 

equipe multidisciplinar, que pode tornar o ODA mais completo, do que, quando desenvolvido por um único profissional. 

Logo, na construção leva-se em consideração a integração e o equilíbrio entre três aspectos: técnico, didático-

pedagógico e lúdico. E considerar esses três aspectos durante a construção do ODA é uma inovação e ao mesmo tempo 

um desafio, tendo em visto que, as metodologias de engenharia de software mais difundidas geralmente não costumam 

levar em consideração, principalmente, o aspecto lúdico. O aspecto lúdico é considerado estimulante e motivador para 

o estudante ao mesmo tempo que pode proporcionar uma aprendizagem divertida, ou seja, o estudante tem a sensação 

de que aprende brincando (Oliveira e Carvalho 2020). Entretanto, para que ocorra uma aprendizagem divertida o 

aspecto pedagógico deve estar presente e condizente com a proposta de abordagem trazida no ODA (Braga 2014; 

Oliveira, Souto e Carvalho 2018; Oliveira, Carvalho e Kapitango-a-Samba 2019). A metodologia SCRUM (A nome 

"SCRUM" tem inspiração no esporte Rugby, onde há um momento de reinício da jogada chamado scrum, onde os 

jogadores ficam frente a frente com a cabeça abaixada) concentra sua atenção no produto final e nas interações dos 

indivíduos envolvidos no projeto. De modo que, a SCRUM se baseia em seis características: flexibilidade dos resultados, 

flexibilidade dos prazos, times pequenos, revisões frequentes, colaboração e orientação a objetos. Além destas 

características a SCRUM também é conhecida pelos ciclos, chamados de sprints, que representam iterações de trabalho 

com duração variável e que seguem um conjunto de práticas e regras pré-estabelecidas (Sbrocco e Macedo 2012). 

A SCRUM é recomendada para projetos suscetíveis a mudanças de requisitos (Silva, Souza e Camargo 2013). 

Sendo ela recomendada para o gerenciamento da equipe responsável pelo desenvolvimento do ODA, visto que, seus 

princípios mostram como deve ocorrer o gerenciamento de construção. Além disso, numa equipe multidisciplinar 

encontram-se profissionais que dominam conhecimento de diferentes áreas, necessitando ter complementaridade de 

expertise e equilíbrio nas decisões, que é um dos maiores desafios. No contexto de construção do QuiLegAl, a SCRUM 

foi muito importante porque permitiu a equipe trabalhar em harmonia de modo dinâmica e com responsabilidade 

compartilhada cabendo reformulações e correções no projeto à medida que foram percebidas. Essa flexibilidade 

permitiu que a equipe tivesse atenção e concentração nos aspectos técnico, didático-pedagógico e lúdico desejados no 

ODA (Sbrocco e Macedo 2012, Oliveira 2017).    

A XP (Extreme Programming) é uma metodologia ágil de desenvolvimento evolutivo e incremental, em que o 

desenvolvimento do ODA pode ser dividido em quatro atividades básicas: planejamento, projeto, codificação e teste 

(Pressman 2006). O planejamento inicia-se na coleta de requisitas através das histórias de usuários que descrevem as 

características e funcionalidades requeridas para o software/ODA. O projeto no XP preocupa-se em manter a 

simplicidade do ODA, focando principalmente nas funcionalidades realmente importantes para atender as necessidades 

do usuário. Nessa fase do desenvolvimento é indicado o uso da ferramenta CRC (Class-Responsibility-Colaborator) que 

ajuda a descrever como serão as histórias (conteúdos abordados) de usuário em nível de programação. A codificação é 

realizada por partes e recomenda-se que seja por uma dupla. Sendo assim, recomenda-se que dois membros da equipe 

fiquem responsáveis por criar o código, enquanto, um se dedica em codificar a funcionalidade, o outro deverá se 

preocupar com a(s) funcionalidade(s) que será incrementada no software/ODA. Com o desenvolvimento das partes, o 

código desenvolvido é integrado a outras partes desenvolvidas pelos demais membros da equipe de desenvolvimento. 

Na fase de testes é o momento em que há a validação e integração do que foi produzido nas fazem anteriores. Essa fase 

pode servir como indicativo do progresso e levantar possíveis sinais de alerta de inconsistência no ODA. 
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Desenvolvimentos de ODA usando as metodologias ANTERA, SCRUM, XP e o 

QuiLegAl 
 

Para o desenvolvimento de um ODA por uma equipe multidisciplinar, deve-se inicialmente definir o tema a ser 

abordado, o grau de complexidade da abordagem e o público-alvo. A definição do tema e público-alvo podem ser 

realizados por meio de necessidades observadas no exercício da docência ou por investigações preliminares de natureza 

qualitativa e/ou quantitativa. A definição do tema, bem como o público-alvo, não possui ordem definida, ou seja, o 

público-alvo pode ser definido antes, durante ou depois da definição de um tema (Milani Jr 2018, Oliveira 2017).  

Deve-se observar que cada público-alvo e tema necessita de uma abordagem específica, de acordo com a faixa 

etária, nível de escolaridade ou tema que será abordado, os quais serão definidos os aspectos lúdicos e pedagógicos a 

serem implementados na construção do ODA. Do mesmo modo, os requisitos estão diretamente relacionados aos 

aspectos lúdicos e pedagógicos e quanto à forma de abordagem do público-alvo, destacando-se: funcionalidades, 

disponibilidades, aplicabilidade, acessibilidade, confiabilidade, portabilidade, facilidade de instalação, 

interoperabilidade, usabilidade, durabilidade, agregação e reusabilidade. Essas características poderão variar de acordo 

com a forma que o ODA vai atender a esse público. 

A definição dos requisitos do ODA pode ser realizada com a metodologia ANTERA, qual possibilita aos 

desenvolvedores considerar aspectos técnicos e pedagógicos. Neste caso, ela permite levar em consideração aspectos 

lúdicos e motivacionais como partes importantes, que podem auxiliar a criação, bem como, o processo de ensino, na 

medida em que tais elementos podem motivar os discentes em explorar o recurso e consequentemente os conteúdos 

contidos nele. Assim, ao final da construção do ODA tem-se um equilíbrio entre os aspectos lúdicos, pedagógicos e 

técnicos. Sabe-se que, para alcançá-los é um desafio, porém não os considerar é correr o risco de não atender os 

requisitos necessários ao uso em situações de ensino. O que pode resultar em desinteresse do estudante (quando o 

recurso tem um forte apelo pedagógico) ou carregá-lo de elementos lúdicos e interativos, o que de certo modo agrada 

e atrai os estudantes, mas pode perder o foco nos objetivos de ensino. Neste caso, ele pode torna-se apenas um jogo e 

não um recurso capaz de auxiliar nos processos de ensino e aprendizagem (Messender Neto 2016; Oliveira 2017). 

Com a definição dos requisitos necessários que devem estar contidos no ODA pode-se seguir para a etapa de 

construção, sendo que nesta etapa devem ser consideradas: a composição da equipe de desenvolvimento, a escolha 

das linguagens de programação, ferramentas e metodologia a serem utilizadas. Os requisitos definidos, poderão 

influenciar no nível de dificuldade da construção do ODA, que exigi da equipe avaliar as habilidades necessárias e tempo 

disponível para aperfeiçoar seus conhecimentos na área, se necessário for. Entretanto, se todos os membros da equipe 

estiverem às habilidades necessárias ao cumprimento das tarefas pode-se delegar função a cada um e o líder ou 

coordenador da equipe pode desempenhar o papel de cliente. Sendo assim, o uso da SCRUM possibilita a equipe de 

desenvolvimento gerenciar e controlar o desenvolvimento do ODA, além de tornar a equipe autogerenciável e funcional 

(Sbrocco e Macedo 2012). Na SCRUM cada membro cumpre um papel distinto tal como: escrever o código, construir as 

diferentes partes do aplicativo, levantar demandas pelo conteúdo a ser abordado, composição das telas, elementos 

lúdicos, pedagógicos, banco de questões, entre outras. Além do mais, todos os membros da equipe auxiliam a alcançar 

um propósito, além de sua característica incremental e iterativa possibilitar o uso no gerenciamento de qualquer 

trabalho ou desenvolvimento de qualquer produto nesse segmento (Sbrocco e Macedo 2012; Oliveira 2017).   

Os membros da equipe com expertise na área pedagógica produzem os conteúdos na forma de questões, quis, 

imagens, sons e propõem o uso de gravuras e animações. Esses membros podem ser responsáveis por elaborar e 

organizar o nível das questões que farão parte do banco de dados e criar os elementos que farão parte das telas do 

ODA, bem como, funções e elementos lúdicos que são indispensáveis a exploração do objeto de forma a conferir 

autonomia ao estudante. Outro item fundamental de um ODA de responsabilidade dos membros da área pedagógica é 

o tutorial contendo as instruções de uso e descrição dos recursos oferecidos e as recomendações de uso em situações 

de ensino. Contanto, os membros da equipe responsáveis pela programação terão como tarefa implementar essas 

funções construídas pelos membros da área pedagógica, cooperando em equipe para identificação de possíveis 

limitações na implementação das funções (Oliveira 2017).         
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É prudente os desenvolvedores escolherem uma linguagem que atenda aos requisitos técnicos, lúdicos e 

pedagógicos previamente estabelecidos. Para tal, é necessário considerar alguns critérios de qualidade tais como: a) 

Legibilidade - é a facilidade de leitura e entendimento do código. Sendo assim, quando mais fácil a legibilidade, mais 

fácil a manutenção. b) Facilidade de escrita - é o quão fácil uma linguagem de programação pode ser usada para criar 

programas para solucionar um problema. Confiabilidade: c) um programa é confiável quando está de acordo com suas 

especificações em todas as condições técnicas. Bem como, a verificação de tipos, onde são realizados testes com o 

intuito de encontrar erros em um programa, tanto por parte de compilador quanto durante a execução do programa. 

d) Custo: o custo total de uma linguagem de programação é dado em função de diversos fatores. Entre eles: custo de 

treinamento de programadores para utilizar uma linguagem, desenvolvimento de programas, manutenção e 

confiabilidade (Silva 2012; Oliveira 2017).  

Nesse sentido a metodologia XP pode proporcionar uma organização de como proceder o desenvolvimento do 

código, através de regras e práticas, ajustando-se bem a pequenas e médias equipes de desenvolvimento, com o 

objetivo de atender as principais funcionalidades do software/ODA, com qualidade e da forma mais simples (Sbrocco e 

Macedo 2012). O foco é o desenvolvimento do código funcional, com menos formalidade possível, em que sua utilização 

instrui todo o processo de desenvolvimento do ODA, desde o início do desenvolvimento e a cada ciclo do 

desenvolvimento (Beck 2000). 

Nesse sentido, utiliza-se ferramentas CASE (Computer-Aided Software Engineering), que define um conjunto de 

ferramentas computacionais que dão suporte ao desenvolvedor em diferentes fases da construção do ODA, desde a 

codificação, depuração e manutenção da aplicação, com o objetivo de diminuir a complexidade no desenvolvimento 

(Silva 2012; Sommerville 2007; Oliveira, Cruz e Salgueiro 2012)). 

Realizar testes durante o processo de desenvolvimento do projeto é essencial para criação de um ODA com 

menos erros e mais próximo do desejado, para esta etapa pode-se utilizar browsers, emuladores e entre outros.  Além 

disso, para a criação de um ODA, é importante a preocupação com os elementos de multimídia inseridos no mesmo. 

Visto que, multimídia são programas e sistemas em que são utilizados múltiplos meios de representação de informação 

como áudio, vídeo, imagens e textos (Paula Filho 2000). Deste modo, o uso integrado das diferentes metodologias de 

construção de ODA pode fomentar de maneira sistemática a inserção do aspecto lúdico no desenvolvimento desses 

objetos, partindo do princípio que para atender os estudantes do século XXI é necessário levar em consideração algumas 

características que lhes são familiares e que os atraem como a interatividade (Mattar 2010; Soares 2013).  

No contexto apresentado e discutidos acima foi desenvolvido o ODA QuiLegAl que permite explora conteúdos 

de Química e Ciências Naturais de modo interativo, dinâmico e divertido e os diferentes elementos químicos (Figura 1). 

Esse ODA oferece uma interface amigável e autoexplicativa, com os assuntos elementos químicos e ligações químicas, 

substâncias químicas e suas representações, equações e reações químicas e uma função de construção de moléculas da 

escola do estudante (construtor livre, Fig.1A). O QuiLegAl oferece diversas atividades interativas onde o estudante é o 

protagonista tais como: conhecer elementos e substâncias encontradas no corpo humano (Fig. 1B), construção de 

moléculas (Fig. 1C), atividades lúdicas com característica de game, com a classificação de compostos em iônico ou 

molecular (Fig. 1D), resolução de questões que exigem a construção da estrutura molecular do composto (Fig. 1E) e a 

escrita de reações químicas (Fig. 1F). Todas as atividades são contextualizadas com assuntos do cotidiano do estudante 

e distribuída em três níveis de complexidade que podem ser acessados a qualquer momento e sem exigir do usuário a 

realização de atividades em nível de complexidade menor, comum em games e quis (Fig.1). Além disso, esse ODA conta 

com um banco de dados inteligente que evita que as questões se repitam quando o estudante acessa novamente. O 

QuiLegAl dispõe de um tutorial explicando as funcionalidades, orientações pedagógicas e atividades, com sugestão de 

abordagem das atividades para o professor e a opção explicação durante a resolução de questões contextualizadas que 

oferece uma explicação mais detalhada do assunto abordado (Fig. 1). De modo que essas funcionalidades e o equilíbrio 

entre os aspectos técnicos, pedagógicos e lúdicos foram possíveis pelo trabalho da equipe multidisciplinar e o uso das 

metodologias ANTERA, SCRUM e XP, propiciando o atendimento dos critérios técnicos e pedagógicos necessários para 

uso em situação de ensino (Oliveira 2017; Oliveira e Carvalho 2020). 
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Figura 1 Telas que compõem do ODA QuiLegAl: A) tela inicial, B) elementos e substâncias encontradas no corpo 
humano, C) construtor de moléculas interativo, D) atividade lúdica de classificação dos compostos em iônicos ou 
moleculares, E) resolução de questões contextualizada pela construção da estrutura do composto e F) escrita de 
reações químicas. 
 

Portanto, o uso das metodologias ANTERA, SCRUM e XP pela equipe multidisciplinar possibilitou a integração de 

elementos lúdicos presente nos jogos, como: feedback, sons, músicas, dicas, pontuação, desafios, animações e demais 

aspectos que são elementos importantes para atender docentes e estudantes. Outro aspecto considerado essencial no 

desenvolvimento de aplicativos é a avaliação pedagógica quanto ao recurso educacional produzido, em especial por 

docentes que atuam no ensino de conteúdos explorados pelo ODA. Essa avaliação inicial tem mostrado resultados 

positivos confirmando que o QuiLegAl atende os requisitos para uso no ensino de ciências naturais e Química (Oliveira 

2017; Oliveira e Carvalho 2020). Além disso, o QuiLegAl é um ODA aberto que pode ser baixado gratuitamente da “play 

store” no link https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quilegal.hipermidia. 
 

Considerações finais 
 

Portanto, pode-se aferir que os desafios de desenvolver ODA que atenda aos requisitos técnicos, pedagógicos e 

lúdicos essenciais para uso desses ODA nos processos de ensino e aprendizagem são muitos. Contanto, o uso das 

metodologias ANTERA, SCRUM e XP por uma equipe multidisciplinar pode ser um fator determinante para a obtenção 

de um ODA com potencialidades para uso nos processos de ensino e aprendizagem, como tem sido observado para o 

ODA QuiLegAl. 
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