
 

 

 

                                                                

 
 

O APLICATIVO CLASSDOJO
MONITORAR COMPORTAMENTOS

 

RESUMO  

Estamos vivendo um momento que, constantemente, devemos refletir sobre a nossa relação 
com o mundo. É importante para o jovem se relacionar de forma saudável e ter consciência 
da necessidade de assumir uma postura equilibrada, adquirindo bons comportamento
cuidando de si e nunca se esquecendo de pensar no próximo. Avaliar qualitativamente um 
estudante é sempre um processo difícil pois, cada um deles possuem diferentes 
personalidades. O ClassDojo é um aplicativo de internet gratuito que fornece aos 
professores uma oportunidades de averiguar o comportamento dos estudantes e fornecer 
feedback imediato via animações e sons no intuito de alertar esse estudante para que possa 
melhorar o seu comportamento em determinada situação. A cada aluno é designado um 
avatar e pode ganhar um ponto de recompensa ou perder um ponto dependendo da 
exibição de comportamento apropriado ou inapropriado. O ClassDojo pode ser usado como 
método de monitoramento do progresso da conduta do aluno, bem como, uma estratégia 
para compartilhar um certo comportamento do estudante com os pais. Foi realizado uma 
experiência com esse aplicativo em uma escola da rede Estadual no município de Aracruz
ES. O experimento se deu utilizando duplas de professores, em que, cada dupla ficou 
responsável por uma turma. Esse monitoramento aconteceu durante um trimestre, em que 
as duplas de professores iam atribuindo pontos aos estudantes quinzenalmente. Essas 
observações se basearam em três valores/princípios (a cada trimestre esses valores eram 
alterados). Ressaltamos que essa pesquisa foi realizada no último trimestre de 2019. De 
acordo com Johnson (2012) embora o ClassDojo seja fácil de usar e forneça uma excelente 
base para a coleta de dados comportamentais, ele necessita de mais estudos para avaliar 
seus efeitos, suas potencialidades ou fragilidades na sua utilização com fins pedagógicos.
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