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RESUMO

Este artigo descreve o uso da ferramenta plickers como instrumento de avaliação em uma disciplina no
ensino superior. Trata-se de um experimento que faz parte de um projeto de pesquisa mais amplo,
intitulado “Avaliação da Aprendizagem Escolar no ensino superior em IES Salesianas”. Seu objetivo é
investigar a percepção dos alunos sobre a utilização de metodologias ativas, mais especificamente a
gamificação, e uma nova tecnologia para avaliar seu aprendizado. Foram selecionadas duas turmas do
curso de Pedagogia, nas quais os alunos foram divididos em grupos, ocorrendo, entretanto, também a
utilização do aplicativo individualmente pelos alunos. Os resultados mostraram que os alunos se
sentiram mais motivados e envolvidos com seu processo de avaliação, que incluiu elementos de
gamificação possibilitados pela ferramenta, como feedback rápido, interação e interatividade, e conflito,
competição e cooperação. O artigo sugere que novos experimentos, mais formalmente organizados,
sejam realizados com outros perfis de alunos, para observar se as mesmas reações serão detectadas.
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Introdução

As exigências de formação e capacitação dos alunos para o século XXI têm provocado

revisão e transformação das atividades pedagógicas em diferentes níveis. Segundo

Candau (2000, p. 13), por exemplo:

A escola precisa ser espaço de formação de pessoas capazes de serem sujeitos de

suas vidas, conscientes de suas opções, valores e projetos de referência e atores

sociais comprometidos com um projeto de sociedade e humanidade.

Nesse cenário, metodologias ativas de ensino têm sido cada vez mais empregadas para

apoiar alunos, professores e instituições a enfrentar essas exigências. Dentre as mais

utilizadas e estudadas, destacam-se: método de caso (BARNES; CHRISTENSEN;

HANSEN, 1994), aprendizagem baseada em problemas (WALKER et al, 2015),

aprendizagem baseada em projetos (BENDER, 2014), aprendizagem baseada em

games (QIAN; CLARK, 2016), gamificação (KAPP, 2012), sala de aula invertida

(BERGMANN; SAMS, 2016), peer instruction e avaliação por pares (MAZUR, 2015) e

design thinking (CAVALCANTI; FILATRO, 2017). Em muitos casos, novas tecnologias

têm sido naturalmente combinadas na aplicação dessas metodologias.

Um dos princípios mais importantes do design instrucional (SMITH; RAGAN, 2008;

DICK; CAREY; CAREY, 2009; BROWN; GREEN, 2010) aponta para o desafio de

alinhamento entre objetivos de aprendizagem, atividades desenvolvidas pelos alunos e

estratégias/instrumentos de avaliação. Surge então a questão: como avaliar a

aprendizagem dos alunos com a incorporação de metodologias ativas e tecnologias? A

hipótese desta pesquisa é que a combinação entre metodologias ativas de ensino e

novas tecnologias tende a envolver mais intensamente o aluno no processo de

aprendizagem.

Nesse contexto mais amplo, o objetivo específico deste artigo é investigar o uso da

ferramenta Plickers no processo de gamificação da avaliação da aprendizagem em uma

instituição de ensino superior brasileira. Dessa maneira, espera-se contribuir com o

debate sobre o uso de metodologias ativas em educação e sobre a avaliação da

aprendizagem incorporando tecnologias.

Referencial Teórico

Esta seção apresenta a fundamentação teórica para esta pesquisa dividida em três

partes: avaliação, metodologias ativas e gamificação.
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2.1 Avaliação

Levando-se em consideração o novo cenário educacional descrito na seção anterior,

são necessários ajustes nas estratégias e nos instrumentos de avaliação tradicionais.

Luckesi (2011) afirma que avaliação se refere à análise qualitativa sobre dados advindos

do processo de ensino e aprendizagem, que orienta e auxilia o docente em ações

decisórias no transcurso de seu trabalho educativo. O educador deveria, portanto,

organizar suas práticas pedagógicas mediante a análise das informações que obtém por

meio da avaliação. Entendemos, assim, a avaliação como um feixe de experiências que

pode contribuir para subsidiar e indicar rumos à intervenção pedagógica. Entretanto, a

avaliação da aprendizagem não deve ser entendida e utilizada como instrumento

apenas pelo educador, mas também pelo educando. É também essencial que o aluno

verifique seus avanços e/ou dificuldades em sua trajetória da aprendizagem.

A avaliação pode ser classificada em três tipos: diagnóstica, formativa e somativa

(BLOOM et al, 1983).

Luckesi (2011) entende que toda avaliação é diagnóstica, destacando, entretanto, a

necessidade de um momento de sondagem ou avaliação inicial sobre um tema, que visa

verificar a existência — ou ausência — de habilidades e conhecimentos

pré?estabelecidos. Demo (2002, p. 25), por sua vez, afirma que a nota deve refletir duas

capacidades interligadas: de um lado, a capacidade de diagnosticar, ou seja, ser capaz

de fazer o diagnóstico verdadeiro sobre a situação do aluno em termos de

aprendizagem, seja pelo plano curricular, seja pelo plano social; de outro lado, a

capacidade de comprometimento do educador em praticar as intervenções devidas no

processo de ensino–aprendizagem, para garantir o direito de o aluno aprender.

A avaliação formativa deve ser contínua, gerando parâmetros ao professor e ao aluno

para verificar se os objetivos foram alcançados, podendo então o docente interferir no

que pode estar comprometendo a aprendizagem. Assim, por meio da avaliação

formativa é possível tanto constatar se os objetivos estabelecidos foram atingidos pelos

alunos, quanto levantar dados para que o professor possa realizar um trabalho de

recuperação e aperfeiçoar seus procedimentos (HADJI, 2001). Hoffmannn (1996)

destaca algumas características da avaliação formativa: contínua e contextual,

acompanhando o desenvolvimento do aluno por meio dos avanços, dificuldades e

possibilidades detectados e levando em consideração sua experiência de vida pessoal;

investigativa e diagnóstica, com a finalidade de levantar e mapear dados para a

compreensão do processo de aprendizagem do aluno e oferecer subsídios para os
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profissionais da escola; e sistemática e objetiva, pois, como orientadora do processo

educacional, precisa ter critérios definidos e explicitados.

Já a avaliação somativa visa classificar os resultados da aprendizagem alcançados

pelos alunos ao final do processo, tendo assim a função de quantificar o processo

avaliativo (HADJI, 2008).

Dessa forma, os instrumentos de avaliação da aprendizagem devem ser adequados

para coletar informações/dados sobre o estado da aprendizagem dos alunos em

determinado momento. De acordo com Luckesi (2000, p. 7), isso implica que os

instrumentos sejam: a) adequados ao tipo de conduta e de habilidade que estamos

avaliando (informação, compreensão, análise, síntese, aplicação etc.); b) adequados

aos conteúdos essenciais planejados e, de fato, realizados no processo de ensino (o

instrumento necessita cobrir todos os conteúdos que são considerados essenciais em

uma determinada unidade de ensino–aprendizagem; c) adequados na linguagem, na

clareza e na precisão da comunicação (importa que o educando compreenda

exatamente o que se está solicitando dele); d) adequados ao processo de aprendizagem

do educando (um instrumento não deve dificultar a aprendizagem do educando, mas, ao

contrário, servir-lhe de reforço do que já aprendeu).

2.2 Metodologias Ativas

Interessam-nos neste artigo especificamente instrumentos e estratégias de avaliação

alinhados com metodologias ativas de ensino. Todavia, embora a expressão venha

sendo utilizada com ênfase nos últimos anos, a prática — e mesmo a teoria — não são

novas. Paulo Freire, por exemplo, embora não utilizasse a expressão, já concebia o

docente e o discente como seres ativos.

A concepção de atividade também estava presente em Ausubel (1963, p. 58), inserida

no conceito da aprendizagem significativa, um mecanismo humano para adquirir e

armazenar a vasta quantidade de ideias e informações representadas em qualquer

campo de conhecimento, isto é, quando o significado lógico dos signos de

aprendizagem se transforma em significado cognitivo para o sujeito.

Dewey (1959), por sua vez, embora não mencionando a expressão “metodologia ativa”,

afirmava que o conhecimento se inicia por um problema e se encerra com sua

resolução, ou seja, é um processo indagativo, reflexivo e ordenado de ideias. Afinal,

todo o ato de pensar é original, e consequentemente favorecerá a descoberta,

possibilitando assim a criação do prazer da produtividade intelectual, para além do
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simples armazenamento de informações transmitidas por terceiros. Nesse sentido,

fazem-se necessárias condições que estimulem o pensamento para que o aprendizado

se desenvolva.

Portanto, uma vez que o docente decida utilizar-se das técnicas das metodologias ativas

e considere a avaliação como processo para a ação-reflexão-ação de seu trabalho e do

aprendizado de seu aluno, faz-se necessário rever os instrumentos da/para a avaliação.

2.3 Gamificação

Uma das metodologias ativas que vêm sendo mais utilizada em educação é a

gamificação, que não se confunde com o uso de games em educação. Deterding et al

(2011, p. 10, tradução nossa), nesse sentido, definem gamificação da seguinte maneira:

“o uso de elementos de design de games em contextos que não são de games”, assim

como Sheldon (2012, p. 75, tradução nossa): “gamificação é a aplicação de mecânicas

de games a atividades que não são de games”. Lee (2011) ressalta também que a

intenção não é ensinar por meio de jogos, o que a escola já faz, mas utilizar elementos

dos games como forma de promover a motivação e o envolvimento dos educandos.

Schlemmer e Lopes (2016) destacam alguns desses elementos que podem ser

utilizados em educação: narrativa, sistema de feedback, sistema de recompensas,

conflitos, cooperação, competição, objetivos e regras claras, níveis, tentativa e erro,

diversão, interação e interatividade.

Schlemmer e Lopes (2016, p. 187) defendem ainda que a gamificação deriva

diretamente da popularização e da popularidade dos games e de suas capacidades

intrínsecas de instigar ação, resolver problemas e potencializar aprendizagem nas

diversas áreas do conhecimento. Jane McGonigal (2011), por exemplo, defende que os

games podem ser usados para solucionar problemas complexos do mundo real; ao

desenvolver habilidades como pensamento crítico, resolução criativa de problemas e

trabalho em grupo, poderiam gerar soluções para grandes dilemas sociais e ambientais.

Metodologia

Uma busca inicial por um aplicativo para gamificar a avaliação da aprendizagem resultou

na escolha do Plickers, que permite elaborar questionários na aula sem a necessidade

de os alunos portarem dispositivos. Para utilizar o aplicativo, é necessário que o

professor faça seu download em um dispositivo móvel e crie um perfil no site

www.plickers.com. O docente pode então cadastrar cada turma, atribuir a cada aluno ou

grupo um cartão de respostas, organizar questionários de diferentes tipos (como p. ex.
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múltipla escolha ou verdadeiro/falso) e realizar a correção imediata das tarefas. Cada

cartão, disponível no site do aplicativo e pronto para o docente imprimir e utilizar com os

alunos, tem quatro alternativas. O questionário deve ser apresentado aos alunos por

meio do computador e do projetor, uma questão por vez. Os alunos devem escolher a

resposta correta e registrá-la no cartão. O docente deve então direcionar um dispositivo

móvel para o cartão, aguardando a captura das respostas pelo aplicativo.

Um experimento foi realizado em uma instituição de ensino superior brasileira. Foram

convidadas duas turmas de um curso superior de Pedagogia (2º e 3º ano), que aqui

denominamos turma 1 e 2. As avaliações ocorreram em uma disciplina de perfil flexível,

que possibilita mais a discussão e organização de projetos, necessitando, entretanto,

também de saberes sobre conceitos básicos. Distribui-se a cada aluno um cartão e foi

utilizado um smartphone ou tablet para digitaliza-lo e verificar as respostas.

Cada turma recebeu as orientações de uso do aplicativo pelo mesmo docente em

momentos diferentes, ou seja, em dia letivo com cada turma. Além das orientações para

a realização da avaliação por meio do aplicativo, os alunos foram comunicados sobre a

necessidade do registro da experiência como produto/dado para pesquisa sobre o tema,

assinando um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Após a captura das respostas, o docente apresentava aos alunos o resultado final,

quantidade de acertos e erros da turma, e iniciava as explicações e ou intervenções a

partir das indagações dos estudantes.

Com a turma 1 (50 alunos), a avaliação com o aplicativo foi realizada quatro vezes. Na

primeira vez, como avaliação diagnóstica sobre os conceitos de história e história da

educação, a partir de obra que constava do plano de ensino da disciplina, envolvendo 11

questões objetivas. Na segunda e terceira vez, como solicitado pelos alunos, como um

dos instrumentos de avaliação do semestre. A utilização seguinte do aplicativo com a

turma foi com questões do ENADE.

A turma 2 foi inicialmente organizada em 11 grupos, que em dois minutos tiveram que

discutir cada questão mediante suas vivências e conhecimentos sobre o tema e escolher

uma resposta para apresentar por meio do cartão de resposta do aplicativo. Na segunda

vez, a turma não foi dividia em grupos. As correções foram realizadas após a coleta das

respostas. O professor apresentou então o placar de acertos e de erros por aluno e o da

turma.

Ao término da atividade, foi acordada a avaliação do uso do aplicativo. Pontuaram-se,
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como fatores de análise: bom, razoável e ruim, solicitando as justificativas por grupo.

Resultados

Na turma 1, dez grupos avaliaram o aplicativo como bom. As justificativas apresentadas

pelos graduandos foram: “modificação do ritmo da aula”; “motivação para estudar”;

facilidade para “compreender o conteúdo”; “maior interesse da classe, nem deu tempo

para lembrar do celular”; “momento de estudo diferenciado”; “mais aulas desta forma”;

“dúvidas e resolução das mesma em tempo rápido”; “facilita a compreensão de

conceitos sem ficarmos somente com o texto ou a fala do professor”; “ provocador do

interesse do aluno”; e “inovação na sala de aula”. Apenas um grupo considerou

razoável, pois é necessário decorar conceitos, e acharam tudo muito rápido, não lhes

permitindo guardar a informação para poder compreender o assunto estudado. A turma

solicitou o uso do aplicativo em outra versão, e um grupo propôs que deveria ser um dos

instrumentos de avaliação do semestre, conforme previsto no calendário.

Na turma 2, o trabalho individual gerou um clima de competição, vontade vencer, ou

como dito por um aluno: “não vencer o colega, mas a si mesmo”. Saber se errou ou

acertou e o porquê do acerto e ou do erro de forma imediata causou uma curiosidade e

motivação na turma em dar continuidade à atividade. As correções realizadas após a

coleta das respostas motivaram os alunos a continuarem a realização da avaliação.

Quando foram finalizadas as dez questões, um aluno comentou “Ah! acabou? Eu

continuaria até o final da noite...”

Discussão 

O Plickers é um aplicativo que agrega um computador/projetor com o website e um

tablet/smartphone com a aplicação mobile para a realização de um tipo de avaliação da

aprendizagem, o que favorece o uso de aplicativos para o processo de avaliação, ou

seja, o uso de tecnologias para diferentes fins no ensino superior

O sistema de feedback imediato encontrado nos games está presente neste aplicativo.

Um questionário pode, a princípio, ser um instrumento de avaliação chato para os

alunos; entretanto, por meio do aplicativo em questão e da criatividade do professor,

poderá se tornar desafiador e divertido, como foi demonstrado, mantendo o aluno

motivado em continuar os estudos. Essa situação vai ao encontro do perfil da avaliação

da aprendizagem, como proposto pro Luchesi(2000) já citado neste texto, enquanto

instrumento útil tanto para o docente e quanto para o discente, e de forma rápida.
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No momento em que o professor direciona o dispositivo móvel à classe, consegue

verificar erros e acertos dos alunos instantaneamente, podendo então discutir/rever a

questão com os alunos naquele mesmo momento, perfazendo assim a avaliação

diagnóstica, conforme Luckesi (2000). Entretanto, o aplicativo serve também

adequadamente para avaliações formativas e somativas.

Interação e interatividade, outros elementos presentes nos games, são também

promovidos pelo uso do aplicativo.Situação apresentada nlegado de Freire ao

mencionar que docentes e discentes snao seres ativos na/da aprendizagem.

Conflito, cooperação e competição estão também marcados no uso deste aplicativo para

a avaliação da aprendizagem; entretanto, o nível de cada item dependerá da forma

como o docente adaptará o uso do aplicativo com a turma. Da mesma forma, o elemento

nível ou fases nos games pode ser organizado no aplicativo: o docente poderá, por

exemplo, ter um banco de questões cadastradas por níveis, ajustando as atividades ao

ritmo de aprendizado de cada aluno.

Consideramos, por isso, o Plickers uma ferramenta que pode ser utilizada para

promover uma metodologia de ensino e aprendizagem mais ativa.

Conclusão

Como já observamos, o uso de metodologias ativas de ensino precisa estar alinhado ao

processo de avaliação da aprendizagem, de modo que proporcione ao educando

ser/estar protagonista do processo de construção do conhecimento para

agir–refletir–agir na realidade. Os instrumentos de avaliação deverão auxiliar na

evolução do processo de aprendizagem, assim cabe ao docente escolher a ferramenta e

a estratégia adequadas ao tipo de metodologia ativa escolhido, bem como saber o que

se pretende verificar se o discente já aprendeu. Desta forma, o uso do aplicativo Plickers

favorece avaliar a aprendizagem dos alunos com a incorporação de metodologias ativas

e tecnologias

Dentre as limitações deste experimento, destacamos a necessidade de uma maior

formalização na sua realização, incluindo a coleta de dados mais organizada e extensa.

Como trabalhos futuros, sugerimos a repetição do experimento em outras disciplinas e

cursos, para avaliar a receptividade de alunos com diferentes perfis.
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