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Resumo  
O simulador Packet Tracer, desenvolvido pela empresa de equipamentos em redes 
de computadores Cisco Systems Inc, tem a finalidade de preparar profissionais da 
área de Informática. Diante disso, o objetivo deste trabalho é apresentar uma 
pesquisa teórica sobre o uso do simulador Packet Tracer, no processo de ensino e 
de aprendizagem, na disciplina de Redes de Computadores. Para conduzir este 
trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica, tendo como temática o uso do 
simulador Packet Tracer no processo de ensino para equipamentos de redes de 
computadores. Enquanto aporte metodológico recorreu-se a metodologia qualitativa 
de abordagem descritiva, visto que além de mapear os trabalhos foi necessário 
descrevê-los sistematicamente. A partir do levantamento dos trabalhos relatados foi 
possível sintetizar que até este momento os resultados apontam para a proficuidade 
do simulador, por ser de fácil assimilação do conteúdo aprendido e, com isso, 
complementa o construto teórico materializando-o em atividades que são o 
simulacro da realidade. 
 
Palavras-chave: Simulador virtual. Packet Tracer. Redes de computadores. Objeto 
de Aprendizagem. 
 

Introdução  

Segundo Nunes (2015), o termo computador deriva da palavra 

‘computar’, não sendo apenas um gabinete em cima da mesa com uma tela, teclado 

e mouse, ou mesmo um notebook, hoje, para ser um computador basta apresentar 

características, funções como: receber uma informação, processar e devolver o 

resultado. Todos os equipamentos que têm esta finalidade e estão conectados a 

uma rede são considerados computadores, e são denominados de hosts1. A rede de 

computadores é constituída por um conjunto de equipamentos conectados por 

placas comunicadoras internas de rede, e nelas os computadores trocam 

informações entre si. 

                                            
1 Host - é qualquer máquina ou computador conectado a uma rede, podendo oferecer informações, 
recursos, serviços e aplicações aos usuários. https://pt.wikipedia.org/wiki/Host  
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Para que esta troca de informações aconteça é preciso o uso de 

equipamentos intermediários, como, por exemplo, roteadores2 e switches3. Estes 

equipamentos permitem o compartilhamento de recursos, que podem ser, de 

hardware, como uma impressora, ou de software, como o acesso a informação e 

também para a comunicação entre os envolvidos, através de emails ou sistemas de 

telefonia IP4(Internet Protocol) Protocolo de Internet. 

A Internet é um bom exemplo de uma grande rede de computadores, 

que possibilita usuários a troca de informações como: falar ao telefone, fazer 

compras, fazer pagamentos, e muito mais (TANENBAUM; WETHERALL, 2011). 

Com esta demanda no uso de redes de computadores há 

necessidade de profissionais com conhecimentos específicos para administrar, 

gerenciar e resolver problemas. Pensando em uma demanda oriunda da sociedade 

é que o fabricante de equipamentos em redes Cisco®5 desenvolveu um simulador 

chamado de Packet Tracer, com a finalidade de ser objeto de aprendizagem 

destinado à preparação de profissionais que atuam na construção de redes de 

computadores, mais especificamente, dentro da área de tecnologia da Informação, 

tendo como diferencial o fato de eles virem a utilizar os equipamentos desenvolvidos 

pela empresa. 

A fim de impulsionar ainda a utilização deste simulador, a empresa 

criou uma academia, com a finalidade de preparar profissionais da área de Redes de 

Computadores, para isso socializou o simulador de forma gratuita, para todos os 

alunos, deixando-o livre para que qualquer pessoa interessada no assunto pudesse 

vir a baixar o programa.  

Segundo Gleizer Bierhalz et al. (2011), o uso de tecnologias digitais, 

como os simuladores, facilita o aprendizado dos conteúdos abordados. Tal 

proposição é corroborada pelo fato das tecnologias digitais, principalmente os 

equipamentos utilizados nas comunicações de redes, terem crescido 

                                            
2 Roteador – Equipamento intermediário de redes de computadores que tem a finalidade de 
encaminhar as informações entre redes com endereços diferentes. 
http://www.dicionariodainternet.com.br/ 
3 Switches – Também conhecidos como comutadores de redes, equipamento intermediário de redes 
de computadores que tem a finalidade de comutar as informações de vários equipamentos na mesma 
rede. https://pt.wikipedia.org/wiki/Comutador_(redes) 
4 IP – Endereço atribuído a qualquer equipamento em Redes de Computadores, para o envio de 
informações. http://www.dicionariodainternet.com.br/ 
5 Cisco System, empresa multinacional que desenvolve soluções para redes de computadores. 
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consideravelmente na última década. Com isso, devido à procura, encareceu o valor 

para aquisição, dificultando a aquisição para as instituições de ensino.  

Isso posto, aspectos como o fato de o simulador apresentar um 

método de ensino a custo zero e estar sempre atualizado, além de dispor de uma 

estrutura robusta e completa para o ensino na disciplina de Redes de Computadores 

é que o presente trabalho se justifica, considerando ser relevante a socialização do 

mesmo, bem como o fato de ele atender às demandas dos alunos de materializarem 

suas aprendizagens em atividades práticas. 

Este artigo está organizado da seguinte forma: após esta introdução, 

apresentamos o objetivo do trabalho, seguido da metodologia aplicada. Após, 

discorremos sobre o referencial teórico, seguido da discussão dos resultados e as 

considerações finais. 

 

Objetivo 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma pesquisa teórica sobre o 

uso do simulador Packet Tracer, como objeto de ensino e de aprendizagem, em 

aulas práticas de equipamentos de redes, nas disciplinas de Redes de 

computadores. 

 

Metodologia  

Metodologicamente, pode-se recorrer ao levantamento bibliográfico, 

conforme aponta o estudo de Ferreira (2002, p. 258):  

Definidas como de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em 
comum, o desafio de mapear e de discutir uma certa produção 
acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando 
responder que aspectos e dimensões vem sendo destacados e 
privilegiados em diferentes épocas e lugares [...]. Também são 
reconhecidas por realizarem uma metodologia de caráter 
inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica sobre o 
tema que busca investigar [...]. 

 
Esse trabalho, além da pesquisa bibliográfica, apresenta uma 

metodologia qualitativa do tipo descritiva, com dois momentos distintos, porém 

interligados. O primeiro, compreende o levantamento bibliográfico, onde foram 

pesquisados trabalhos que propõe estudos sobre o uso do simulador Packet Tracer. 

O segundo, é a realização de um mapeamento, seguindo os processos de Petersen 
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et al. (2004) com o objetivo de encontrar artigos relacionados como mostra a Figura 

1. 

 

Figura 1 - Processo de Mapeamento Sistemático  
Fonte: Adaptado de Petersen et al. (2004). 

 

 

Os retângulos localizados na parte superior da Figura 1 indicam as 

atividades realizadas para a execução do mapeamento, enquanto que os retângulos 

inferiores referem-se aos artefatos gerados. A questão de pesquisa da Figura 1 tem 

por finalidade definir o escopo para a revisão dos artigos. Com base no objetivo 

deste trabalho, as seguintes questões foram definidas: Quais são os trabalhos que 

abordam o uso do simulador Packet Tracer? Quais trabalhos abordam sobre objetos 

de aprendizagem? 

A busca inicial do mapeamento sistemático foi executada, a partir 

das palavras chaves relacionada com as perguntas de pesquisa. Neste trabalho, as 

palavras chaves identificadas foram: “Simulador Packet Tracer”; “Simulador Packet 

Tracer como objeto de aprendizagem”. 

Assim, cada conjunto de palavras chaves foi conduzido nos sites 

Google Acadêmico6, Scielo7 e  Sciencedirect8 resultando em um total de 71 artigos. 

Na atividade de seleção dos trabalhos relevantes, Figura 1, foi 

utilizado como critério de exclusão as seguintes informações: (a) Artigos que não 

comtemplam o Packet Tracer como objeto de aprendizagem; (b) Artigos com mais 

de 3 anos, que não apresentam relevância ao escopo do trabalho. 

A quantidade de trabalhos obtidos, após a execução do critério de 

corte, entre estudos primários e secundários foram 6. Nestes 6, o abstract foi 

                                            
6 Google Acadêmico - https://scholar.google.com.br/ 
7 Scielo - http://www.scielo.br/cgi-
bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&fmt=iso.pft&lang=p 
8 Sciencedirect - http://www.sciencedirect.com/ 
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http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&fmt=iso.pft&lang=p
http://www.sciencedirect.com/
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interpretado, com o intuito de verificar se o mesmo enquadrava no escopo deste 

trabalho, conforme fluxo de atividade apresentado na Figura 1. 

 

Referencial teórico 

Segundo Litto e Formiga (2012) o objeto de aprendizagem é uma 

ferramenta virtual que trabalha com o uso de pequenos segmentos de conteúdos 

metodológicos científicos, sendo utilizados no desenvolvimento do processo de 

ensino e de aprendizagem para os alunos. A formação do conhecimento complexo 

se desenvolverá através da combinação dos vários segmentos entre si. Desta forma, 

o objeto de aprendizagem é análogo a uma peça de montagem, conforme pode ser 

observado na Figura 2, que pode ser combinada com outras peças na formação do 

conhecimento. 

 

Figura 2 - Objetos de Aprendizagem como peças de montagem Fonte: (LITTO; FORMIGA, 2012 p. 83 ) 

 

O simulador Packet Tracer apresenta características como o fato de 

cada equipamento ser como se fosse uma peça de montagem na qual cada 

componente de uma rede tem sua função específica que, após a conexão entre 

eles, permite que uma rede de computadores funcione e, desta forma, possibilita a 

construção do conhecimento, através do funcionamento de uma rede de 

computadores interconectados. 

Outro conceito é de que o objeto de aprendizagem serve como um 

material de apoio que inclui diversos conteúdos e atividades/tarefas focadas no 

processo de ensino e de aprendizagem (GASQUE, 2016). Desse modo, esse 

recurso tecnológico permite a formação e a construção de diversificados campos 

estratégicos que são distribuídos em pequenos componentes educacionais, 

agrupando-se em um único objetivo, que é propiciar a aprendizagem do aluno. 

O Packet tracer é um simulador de redes de computadores criado 

pela empresa Cisco® Systems Inc, com a finalidade de preparar profissionais de 
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informática para projetar, configurar e solucionar problemas de redes e o uso dos 

equipamentos desenvolvidos pela empresa dentro do Networking Academy, Cisco 

Networking Academy (2019) programa de desenvolvimento de habilidades em redes 

da própria empresa. O simulador oferece um ambiente totalmente visual, com 

animações gratuitas que modelam cenários complexos, sem a necessidade de 

equipamentos físicos. Trata-se de um simulador para o ensino e a aprendizagem, é 

fácil de trabalhar e faz com que o usuário ganhe mais confiança no ambiente de 

trabalho (SHEIKH, 2014). A Figura 3 mostra a tela principal do Packet Tracer. 

 

 

Figura 3 - Tela Principal Packet Tracer versão 7.2.1.0218. 

 

A Figura 3 apresenta de forma numérica as barras e botões do 

simulador. A fim de ficar mais didático é apresentada uma numeração que ora 

explicitamos, sendo: (1) é a barra do menu, que compõe os itens Arquivo, Editar, 

Opções, Exibir, Ferramentas, Extensões e Ajuda. Nessa barra é possível encontrar 

comandos básicos como ‘Abrir, Salvar, Salvar como’ com a extensão de arquivo 

própria do Packet Tracer o Pkz, Imprimir, configurações e Preferências nesses 

menus. É possível também acessar o Activity Wizard no menu Extensões, este item 

fornece uma ferramenta de avaliação que permite criar cenários de rede específicos, 

para serem atribuídos no processo de aprendizagem dos alunos; (2) é a barra de 

ferramenta principal, que fornece ícones de atalho para os comandos de menu mais 
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utilizados; (3) é a barra de ferramentas comum, que fornece acesso a essas 

ferramentas de área de trabalho comumente usadas, sendo possíveis ações como: 

‘Selecionar, Inspecionar, Excluir, Redimensionar forma, Inserir nota, Desenhar, 

Adicionar simples PDU (Protocol Data Unit) e Adicionar complexo PDU’;(4) são 

botões de seleção para escolha da área de trabalho entre Lógico (Lógical) ou Físico 

(Phisical). No ambiente Logical, permite criar um Novo Cluster9, Mover Objeto e 

Definir Fundo. No ambiente Physical, apresenta uma barra que permite navegar, 

simulando locais físicos, como criar uma nova Cidade, um novo Edifício, uma nova 

sala, e também mover o objeto. 

Ainda na Figura 3, o item 5 apresenta a área de trabalho, onde será 

montado o cenário de uma rede de computadores, a fim de visualizar, analisar e 

fazer as simulações, testes e identificar possíveis problemas no cenário, nos 

equipamentos ou até mesmo nas configurações. 

O item 6, Figura 3, apresenta dois botões tempo real (realtime) e 

simulação (simulation) o botão Realtime pressionado permitirá que o usuário faça 

todas as configurações necessárias para o funcionamento da rede, ou seja, em 

tempo real, já o outro botão Simulation quando pressionado apresenta o 

funcionamento do cenário com o movimento ou não de pacotes entre os 

equipamentos para testes do cenário montado; o item 7, Figura 3, é a caixa de 

seleção dos equipamentos de rede que contém os tipos de equipamentos e 

conexões disponíveis, os itens na parte de baixo poderão ser alterados de acordo 

com os itens selecionados na parte de cima; no item 8, Figura 3, temos a caixa de 

seleção que específica o equipamento, aqui poderá escolher o modelo do 

equipamento selecionado no item 7, Figura 3, é importante ressaltar que os modelos 

aqui apresentados é exclusivamente do fabricante Cisco®; o item 9, Figura 3, é a 

janela de controle de movimentação de pacotes, onde é possível efetuar o teste do 

cenário montado e identificar se está ou não funcionando. 

Para iniciar uma atividade utilizando o simulador Packet Tracer e 

verificar um cenário se o mesmo está ou não funcionando é preciso estar em 

ambiente Logical e iniciar o processo de arrastar os componentes para montagem 

do cenário. A Figura 4 apresenta um cenário de uma rede com 2 computadores 

mesa PC1 e PC2, um notebook, uma impressora, um servidor como equipamentos 

                                            
9 Cluster termo utilizado no Packet Tracer como junção ou grupo de equipamentos. 
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finais, sendo interligados por um ponto de acesso WIFI e um Switch como 

equipamentos intermediários, o desenho em forma de carta, é denominado, segundo 

Marconssoni (2015) de pacote e tem a finalidade de demonstrar a informação, sendo 

esta transmitida através da rede entre os computadores. 

 

Figura 4 - Cenário de teste com equipamentos de redes (próprio autor). 

 

Ainda na Figura 4, o cenário apresenta os equipamentos notebook e 

impressora funcionando em redes sem fio, já os PC1, PC2 e Servidor funcionando 

em redes cabeadas e todos estão interligados e configurados dentro de um mesmo 

cenário. 

A partir do funcionamento do simulador Packet Tracer, o próximo 

item, apresenta os resultados dos trabalhos que compõe o uso do simulador como 

objeto de aprendizagem. 

 

Resultados e Discussão 

Com análise do abstract, conforme já detalhado na metodologia de 

pesquisa, os trabalhos apresentados por Uribe (2018) e Alvarez (2018) referem-se 

ao Packet Tracer, contudo são trabalhos que não abordam o tratamento do objeto 

de aprendizagem. Uribe (2018) apresenta uma análise de configuração da rede de 

uma empresa tecnológica que compõe três filiais. Já o trabalho de Alvarez (2018) 

fez uma abordagem do Packet Tracer como análise de uma rede específica, a fim de 

identificar o tráfego da rede de computadores. 
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Os trabalhos supramencionados aqui estão relacionados a esta 

pesquisa, entretanto, não fizeram abordagem que tratam do uso do simulador 

Packet Tracer, como um objeto de aprendizagem, por este motivo foram retirados. 

Desta maneira, com os mesmos critérios de seleção, restaram 4 trabalhos 

relacionados ao escopo desta pesquisa. 

O trabalho de Hung e Bles (2018) apresentou uma análise entre a 

teoria e a prática onde utilizou o simulador Packet Tracer para aplicação da prática. 

Os autores relataram que a opção de usar simulador nas aulas foi em virtude de que 

os equipamentos de redes físicos são de difícil aquisição. Com as análises, 

identificou-se que é possível trabalhar com diferentes protocolos de redes de 

computadores, configurar servidores, identificar componentes utilizados e, ainda, 

aplicar os serviços utilizados em segurança de redes. Como resultado, os autores 

consideraram a ferramenta como estímulo e motivação à eficiência e a transferência 

da aprendizagem em situações reais. 

O trabalho de Argomedo (2018) apresentou uma análise sobre o 

impacto no aprendizado do aluno, no sentido de como resolver problemas de redes 

com o uso de simuladores. O autor relatou que, após o uso do simulador, foi 

elaborado um questionário com instrumentos encontrados na literatura onde foi 

aplicado em uma turma com 55 alunos, do curso de Redes de computadores da 

Escola de Tecnologias de Informação da Instituição de Ensino Superior. 

Nos resultados finais o autor separou em 5 etapas, sendo elas: (i) 

observou que o simulador pode ajudar processo de ensino e aprendizagem, porém é 

necessário aplicar práticas com equipamentos reais; (ii) diz que o simulador pode 

ajudar na compreensão dos problemas e reavaliação dos mesmos; (iii) o simulador 

não só ajuda na solução de problemas como um conjunto de alternativas para 

solução de problemas; (iv) o simulador ajuda o aluno na reflexão para uma melhor 

solução; (v) foi possível identificar nos resultados que os alunos fazem uma 

autoavaliação tendem a ter um avanço contúnuo. 

O trabalho de Vilaça (2018) apresentou uma proposta onde os 

alunos constroem um projeto de redes para salas de informática na Escola 

Secundária Manuel de Arriaga, Ilha do Faial/Açores, Portugal. Segundo o autor, a 

pesquisa passou por um processo qualitativo e quantitativo com o propósito de 

alcançar os objetivos, fez experimentos sobre a resolução de problemas em tempo 

real, o que foi atingido, tanto que desenvolveu um projeto no qual os alunos 
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demonstraram interesse, direcionando a um trabalho cooperativo e democrático, 

analisando as competências de pesquisa e comunicação e senso crítico e 

autocrítico, de forma que os alunos apresentaram seu lado crítico e, mesmo em 

grupos de desenvolvimento ativos, com descobertas socializadas com os outros 

grupos. E, por fim, avaliou a usabilidade do projeto de redes que teve um bom grau 

de execução, com algumas falhas na entrega do relatório. Como resultado das 

análises dos questionários utilizados pelo autor, as aulas foram proveitosas e com 

um aprendizado muito melhor na aquisição de informações sobre projeto. 

O trabalho Vintimilla, Socoto (2019) apresentou uma análise do 

processo de aprendizagem com conceitos teóricos adquiridos com o uso de 

simulador Packet Tracer em exercícios práticos. O objetivo foi avaliar a influência do 

simulador em diferentes cenários. Os testes foram feitos no curso de engenharia de 

sistemas da Universidade Católica de Cuenca e foi realizada uma análise do 

percentual, por assimilação do aluno no do simulador Packet Tracer nas práticas em 

laboratório. Como resultado, o autor relatou que houve uma demonstração de 

atitude positiva e motivacional na resolução de exercícios propostos, e que o 

simulador apresenta um percentual considerável na assimilação do conteúdo. 

 

Conclusões  

Iniciamos o presente trabalho, a partir da questão de uma pesquisa 

teórica sobre o uso do simulador Packet Tracer como objeto de ensino e de 

aprendizagem, em aulas práticas de equipamentos de redes, nas disciplinas de 

Redes de computadores. Para tanto, percorreumos um caminho, a fim de analisar 

um referencial teórico com dois momentos distintos, o primeiro, compreende o 

levantamento bibliográfico e o segundo, a realização de um mapeamento 

sistemático. 

Após a realização da análise do referencial teórico com os trabalhos 

relatados foi possível sintetizarmos que em todos os trabalhos o simulador Packet 

Tracer foi utilizado e apresentou uma melhoria no processo de aprendizagem com 

uso de simuladores. Isso nos permite aferir que é um objeto que estimula e motiva 

os alunos no processo de ensino e de aprendizagem, principalmente na tomada de 

decisões, resolução de problemas, sendo, ainda, de fácil assimilação do conteúdo 

aprendido. Mediante a nossa prática, enquanto docente da área, asseveramos que 

este simulador contempla o conteúdo necessário para o aprendizado em redes de 
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computadores, porém é importante salientar que ele não substitui a prática em 

equipamentos reais em laboratórios de Redes de Computadores. 
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