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RESUMO 

 

A presente pesquisa buscou verificar a possibilidade do uso do aplicativo Kahoot, uma 

ferramenta da Web 2.0, como uma forma de avaliação da aprendizagem dos alunos 

da disciplina Geometria Analítica e Álgebra Linear nos cursos de Engenharia. Para 

averiguar a aplicabilidade dessa ferramenta no contexto proposto, foram coletadas 

informações tanto da parte docente quanto da discente por meio de três técnicas: a 

observação, que possibilitou a pesquisadora identificar reações dos alunos no 

momento da aplicação do Kahoot em sala de aula;  o grupo focal,  com objetivo de 

captar, discutir e comentar, por meio de trocas realizadas no grupo, conceitos, 

sentimentos, atitudes e crenças,  a partir da experiência pessoal dos estudantes; e a 

entrevista semiestruturada, que contribuiu para a interação do entrevistador com o 

entrevistado, favorecendo respostas espontâneas, propiciando à pesquisadora 

identificar como a professora da educação superior avaliou a utilização do Kahoot em 

um contexto real de sala de aula, com a finalidade de avaliação diagnóstica e formativa 

da aprendizagem. A rápida identificação das principais dificuldades dos alunos da 

disciplina, possibilitada pelo aplicativo, proporcionou à professora uma atuação mais 

efetiva no processo de aprendizagem dos alunos, permitindo uma ação corretiva em 

tempo real. A descontração, característica dos recursos de gamificação, permitiu que 

os alunos tivessem um maior envolvimento, empenho e motivação durante as 

resoluções das questões. O feedback instantâneo, durante o uso do aplicativo, teve 

uma repercussão positiva tanto para a professora, que conseguiu implementar uma 

avaliação processual, quanto para os alunos, que puderam ser inseridos no processo 

de autorregulação de seu próprio aprendizado. Embora o uso dessa tecnologia, por 

meio de dispositivos móveis (celulares), como recurso de avaliação discente ainda ser 

um processo distante da realidade da sala de aula, ficou evidente, pelos resultados 

desta pesquisa, que a implementação dessa abordagem é promissora e que tem um 

grande potencial para a contribuição efetiva na aprendizagem dos alunos. 

 

Palavra-chave: Avaliação. Gamificação. Feedback. Kahoot. Tecnologia. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present research verified the possibility of using the Kahoot application, a Web 2.0 

tool, as a way of evaluating the students' learning in the discipline Analytical Geometry 

and Linear Algebra in Engineering courses. In order to ascertain the applicability of this 

tool in the proposed context, information was collected from both professor and 

students through three techniques: observation, which enabled the researcher to 

identify reactions of the students at the time of Kahoot application in the classroom; 

the focus group, with the purpose of capturing, discussing and commenting, through 

exchanges carried out in the group, concepts, feelings, attitudes and beliefs, based on 

the students' personal experience; and the semi-structured interview, which 

contributed to the interaction of the interviewer with the interviewee, favoring 

spontaneous responses, enabling the researcher to identify how the higher education 

teacher evaluated the use of the Kahoot in a real classroom context, for the purpose 

of diagnostic evaluation learning. The rapid identification of the main difficulties of the 

students of the discipline, made possible by the application, gave the professor a more 

effective action in the learning process of the students, allowing corrective action in 

real time. The relaxation, characteristic of the gamification resources, allowed the 

students to have a greater involvement, commitment and motivation during the 

resolutions of the questions. The instantaneous feedback during the use of the 

application had a positive repercussion both for the professor who was able to 

implement a procedural evaluation and for the students that could be inserted in the 

process of self-regulation of their own learning. Although the use of this technology by 

means of mobile (cellular) devices as a student evaluation resource is still a distant 

process from the reality of the classroom, it was evident from the results of this 

research that the implementation of this approach is promising and has a great 

potential for the effective contribution of student learning. 

Keywords: Evaluation. Gamification. Feedback. Kahoot. Technology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sociedade contemporânea vem sendo marcada pela velocidade de 

informação e exposição de imagens e de tecnologia. Como a informação é uma parte 

integral de toda atividade humana, todos os processos de nossa existência individual 

e coletiva são diretamente moldados pelo novo meio tecnológico. (CASTELLS, 1999). 

A humanidade modificou-se com o surgimento das Tecnologias Digitais da 

Informação e da Comunicação (TDIC) que possibilitam a formação de redes da 

comunicação e da informação de forma dinâmica, expansiva. O uso das TDIC 

alcançou o status de recursos indispensáveis na vida cotidiana na sociedade 

contemporânea. E nesse universo de usuários estão aqueles que passam parte do 

seu dia na escola, sejam professores, gestores e estudantes. 

De acordo com dados da pesquisa TIC Educação 2016 divulgada pelo CETIC 

(2017), no Brasil, professores começam a incorporar as tecnologias móveis para 

auxiliar as atividades pedagógicas. Desse modo o percentual de professores que 

utilizaram o celular para acessar a Internet passou de 85%, em 2015, para 91%, em 

2016, embora, certamente, não o façam necessariamente em atividades pedagógicas. 

Com a disseminação do uso da internet por meio do celular mais de um terço dos 

docentes (49%) afirmou utilizar o dispositivo para realizar alguma atividade com os 

alunos. A pesquisa coletou dados sobre o uso da Internet no celular para atividades 

de ensino e aprendizagem, e mostrou que a adoção do dispositivo em atividades com 

os alunos foi mencionada por 49% dos professores: 40% dos professores de escolas 

públicas e 58% de escolas privadas. Outro dado divulgado pela pesquisa é que houve 

um crescimento de 10 pontos em relação a 2015 no percentual de estudantes que 

afirmaram utilizar o celular como um dos meios para acessar a Internet. 

A escola se vê na circunstância de voltar cada vez mais sua atenção para os 

meios digitais, as tecnologias e seus dispositivos, especialmente os móveis, tendo em 

vista a atual realidade de seus alunos como usuários rotineiros. 

Por outro lado, a presença dos celulares, especialmente os smartphones, na 

sala de aula, não na perspectiva de um uso pedagógico, traz preocupações aos 

professores por causa da distração, da dispersão e, até mesmo, da indisciplina dos 

alunos nas aulas. 

http://cetic.br/pesquisa/educacao/
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De acordo com pesquisa publicada no site de notícia, O Tempo, em 13 de 

outubro de 2017, grupos de WhatsApp motivam 77% dos problemas nas escolas 

gerando discussões iniciadas no aplicativo com uso de celulares e consequentemente 

impactando na sala de aula. Um dos problemas apontados na pesquisa é o uso de 

linguagem coloquial e o uso de emojis, gerando várias interpretações, ocasionando 

atritos entre grupos criados por pais e alunos. 

Serres (2013), discorrendo sobre pedagogia, educação, tecnologia e 

sociedade, destaca a tecnologia digital, identificando a contemporaneidade como 

sendo a “Era Digital”. Na sua obra, Polegarzinha, Serres (2013) faz um paralelo de 

como eram as gerações dos alunos antes da tecnologia e como estão hoje e utiliza a 

expressão “Polegarzinha” para caracterizar uma geração que tem o celular como um 

instrumento indispensável no seu cotidiano. Esta geração polegarzinha tem como 

marca a agilidade com que se utiliza seus dispositivos móveis para comunicar-se, 

principalmente, e acessar fontes de informação disponíveis na internet. 

De maneira geral, os professores têm que as TDIC auxiliam nas suas práticas 

cotidianas e são capazes de potencializar possibilidades de aprendizagem em sala de 

aula. Porém é perceptível uma insuficiência nas práticas pedagógicas escolares 

envolvendo TDIC. Não ocorreram, na escola, as grandes transformações pedagógicas 

que se esperavam de uma tecnologia tão transformadora e que impactou de forma 

muito significativa outros setores da sociedade. 

Porém, na escola a simples presença da tecnologia, especialmente pela 

existência dos laboratórios de informática, não é capaz de transformar as práticas 

pedagógicas. Há de se buscar a construção de práticas inovadoras, as quais 

certamente as TDIC terão lugar. Enquanto os professores continuarem utilizando as 

TDIC em modelos pedagógicos considerados como ultrapassados, o que teremos 

serão as mesmas práticas pedagógicas agora modernizadas pela presença das TDIC, 

seria fazer o de sempre com uma nova tecnologia. Um bom exemplo disto pode ser o 

uso de apresentações, geradas no Power Point, que substituem o antigo retroprojetor. 

Trata-se de mera substituição, o nível mais simples de incorporação das tecnologias, 

segundo Puentedura (2006). Para Barreto (2002), o professor tem que estar atento 

para não fazer o uso pedagógico das TDIC como uma mera adequação do novo a 

concepções antigas de ensino e aprendizagem. 

Na educação contemporânea, a relação pedagógica pode ser influenciada 

pelas tecnologias, pela mídia, pela internet, pelos dispositivos móveis, pois os 
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indivíduos têm acesso rápido à informação em qualquer lugar, espaço e tempo, 

especialmente pela acessibilidade dos dispositivos móveis. Assim, o modo de 

construção do conhecimento pode sofrer alterações, pode-se dizer que o 

conhecimento que circula é compartilhado também pelas redes. 

 

Embora a forma de organização social em redes tenha existido em outros 
tempos e espaços, o novo paradigma da tecnologia da informação fornece a 
base material para sua expansão penetrante em toda a estrutura social.  
(CASTELLS, 1999, p.497). 

 

A forma de se comunicar e de compartilhar informações vem se destacando 

com o que se denominou Web 2.0, criada por O’Reilly, em 2005, para descrever os 

novos recursos disponíveis na internet, marcados por utilização do software social, 

pelo compartilhamento e pelo uso, em geral, gratuito. 

A Web 2.0 é um espaço para a comunicação, possibilitando comunicar-se entre 

vários usuários baseando no desenvolvimento de uma rede de informações, a qual 

cada usuário pode não somente usufruir, mas sim, contribuir. Pode-se dizer que a 

Web 2.0 proporciona interação de pessoas na perspectiva colaborativa/cooperativa 

de troca de informação, de construção social, de geração de novos conhecimentos. 

Considerada um ambiente colaborativo, a regra fundamental da Web 2.0 é o 

aproveitamento da inteligência coletiva que, segundo Levy (2003), é aquela distribuída 

por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta 

em uma mobilização efetiva de competências, como o trabalho coletivo 

desenvolvendo habilidades como a colaboração.   

A coordenação dos saberes pode ocorrer no ciberespaço, permitindo que os 

indivíduos se mantenham interligados, independentemente do local geográfico em 

que se situam.  Esses saberes funcionam como suporte ao desenvolvimento da 

inteligência coletiva.  A inteligência, ou seja, a cognição, é entendida como um sistema 

complexo de redes formadas pelos esquemas de pensamento resultantes da 

interação de vários fatores: humanos, biológicos e técnicos. (OLIVEIRA; COSTA; 

MOREIRA 2001). 

Críticas são feitas à escola atual pelo fato de não perceber a exigência de novos 

cenários de aprendizagem devido a seus estudantes, de uma nova geração, nascidos 

ou não em meio a computadores, internet, videogames e outros tantos recursos 
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digitais. Mattar (2010) ressalta que o aprendizado necessita de motivação para um 

envolvimento intenso, o que pode ser atingido também pelos games. 

No jogo, uma das habilidades necessárias e/ou aprendidas é trabalhar em 

grupo e consequentemente aprender com seus próprios colegas. Para este autor, o 

“game” é muito mais do que uma atividade lúdica, podendo ser um recurso didático a 

favor da educação, focado no processo de construção, no qual o caminho pode ser 

determinado pelo próprio aluno, em conjunto com seus pares e sob a orientação 

atenta dos professores. 

Embora as tecnologias comecem a permear as práticas na sala de aula, no 

caso do ensino presencial, especificamente, no processo avaliativo pouco ou nada se 

faz de inovador. A prova ainda continua sendo utilizada como um instrumento 

classificatório, elaborado e aplicado presencialmente gerando aos estudantes um 

momento de angústia, pressão, ansiedade, entre outros.  

A avaliação tem que ser um processo no qual o aluno tem a oportunidade de 

identificar as suficiências ou insuficiências na sua aprendizagem. Entretanto a 

avaliação tem, em geral, se resumido somente à prova, como exame classificatório 

onde o principal objetivo é a nota e não o aprendizado, é a aprovação ou a reprovação 

representada através da nota. Porém é importante ressaltar que prova é um dos 

instrumentos a serem utilizados na aprendizagem e que faz parte do processo 

avaliativo. Da forma como esse instrumento é elaborado, o aluno somente é 

examinado, testado, ou seja, o objetivo é restrito ao acerto ou o erro e não em 

identificar o porquê desse erro e o que o estudante deve fazer para aprender o que 

errou. 

É importante que as escolas repensem de forma significativa as estratégias de 

ensino, a forma como ele se organiza, a estrutura das aulas, a relação pedagógica, e 

consequentemente a avaliação. Dessa forma o grande desafio das escolas e dos 

educadores é avançar nas práticas pedagógicas de avaliação, trazendo novos 

instrumentos para sala de aula com o uso das tecnologias e tornar a avaliação parte 

do processo de ensino aprendizagem e não o último resultado que o aluno terá: 

aprovado ou reprovado. Mas esse conjunto de coisas tem que ser pensado pouco a 

pouco e através de esforços conjuntos de professores e gestores pois é impossível 

alterar avaliação sem alterar o ensino e as estratégias de aprendizagem. É importante 

hoje as escolas discutirem, articularem mais a necessidade da integração mínima 

entre avaliação, ensino e aprendizagem. “Quaisquer mudanças e melhorias que se 
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queiram introduzir nos sistemas educacionais, têm necessariamente de ser 

acompanhadas de esforços que nos permitam repensar a teoria e a prática de 

avaliação”. (FERNANDES, 2009, p. 41). 

 Para Moran (2007), a escola precisa engajar os professores na promoção de 

mudanças significativas nas suas práticas pedagógicas em sala de aula, no 

relacionamento com os alunos, nas metodologias utilizadas, na avaliação, no diálogo 

constante com as tecnologias digitais. 

 Em suma, mudança na avaliação não se dá apenas em utilizar a tecnologia 

sem uma finalidade pedagógica. Contudo há de se pensar no conceito de avaliação, 

o que é avaliação e razões para avaliar além da necessidade de aplicar uma nota ou 

conceito. O que não dá para negar é que na educação tradicional avaliação ainda está 

restrita em aprovação ou reprovação e não em dar oportunidade de verificação das 

suficiências e insuficiências do aluno. De acordo com Fernandes (2005), os modelos 

dominantes de avaliação da aprendizagem estão sobretudo orientados para classificar 

os alunos. 

Assim, com a tecnologia, o instrumento prova pode tornar-se mais “leve”1 na 

medida em que usa como recurso, a internet, o computador, a Web 2.0, aplicativos 

que possam proporcionar a elaboração desse instrumento para avaliar a 

aprendizagem de forma interativa, divertida, proporcionando maior engajamento dos 

alunos na realização da atividade. 

Como Pedagoga de uma instituição de Ensino Superior coordeno processos 

avaliativos, desde a elaboração, aplicação de provas até a análise dos resultados 

obtidos. Para a maioria dos alunos, avaliar através de uma prova é punição, é a 

atribuição de uma nota ao final do seu processo de aprendizagem dizendo-o se foi 

aprovado ou reprovado. Eles não compreendem a avaliação enquanto diagnóstico, 

especialmente no acompanhamento do processo de formação pois, prova tem a 

característica de verificar o produto final e não possibilidades de revisão de processo 

para assegurar a aprendizagem. 

Diante disso, o objetivo dessa pesquisa foi o de identificar possibilidades de 

uso do Kahoot, uma ferramenta da Web 2.0 na avaliação da aprendizagem em uma 

perspectiva de jogo, com o uso de dispositivos móveis. A possibilidade é de reunir 

elementos, recursos importantes na escola contemporânea, jogos, dispositivos 

                                                           
1 LEVE – É um termo utilizado para dar um significado ao instrumento prova de forma menos impactante.  



22 
 

móveis, com uma questão que perpassa toda a educação, a avaliação da 

aprendizagem.  

Na pesquisa buscamos identificar possibilidades de utilizar um recurso da Web 

2.0 em contexto real em uma perspectiva de avaliação de aprendizagem em um curso 

de graduação em Engenharia. Optamos por estudar o impacto do Kahoot, um app 

para dispositivo móvel de fácil utilização, que combina avaliação e gamificação e 

fornece aos professores importantes elementos para análise do desempenho de seus 

estudantes no que tange à aprendizagem. 
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2. AVALIAÇÃO NA ESCOLA 

 

As escolas ainda avaliam através basicamente de um modelo formal, 

tradicional, instrumento chamado prova que é criado pelos professores para serem 

aplicados individualmente aos alunos em sala de aula. É importante entender como 

se organiza a prática pedagógica na escola para que se possam indicar as implicações 

do uso de prova para avaliar a aprendizagem. 

Segundo André (1990), algumas transformações teriam que ser necessárias na 

prática escolar. A prática docente teria que ser redimensionada no sentido do 

atendimento às necessidades da maioria dos alunos e, em consequência, a avaliação 

escolar deve ser repensada, de forma inclusive a torná-la mais justa e democrática. 

Fernandes (2006) traz os termos avaliação formativa, processo de formação e 

construção da aprendizagem do aluno mediante os seguintes princípios: diagnosticar 

o desenvolvimento do aluno no processo interativo em sala de aula e reorientar a ação 

do estudante a partir do feedback e da autorregulação, uma avaliação como processo, 

como diagnóstico, como oportunidade de construção da aprendizagem e não somente 

como produto final representada através do instrumento prova classificatória para a 

promoção ou retenção. Essa concepção de avaliar através de uma prova constituída 

historicamente, segundo Hadji (1994, p.65) se “desenvolveu em torno de quatro 

argumentos: o sistema escolar é por natureza autoritário e repressivo; opera uma 

modelagem arbitrária; provoca a esclerose do indivíduo; limita-se ao quantitativo”, e 

atendeu aos seus objetivos na época. Entretanto, não se faz sentido na atualidade já 

que os saberes escolarizados ganham novos contornos, o que implica em se ter uma 

estrutura avaliativa condizente e coerente para a qual o aprendizado deve ser 

alicerçado. 

Desse modo, o caráter subjetivo da avaliação atribuído ao processo de 

aprendizagem é revelado explicitamente ao vincular adequados parâmetros às 

atividades de diferentes naturezas, sejam individuais e/ou coletivas. Desvelar esses 

procedimentos avaliativos exige a constituição de uma Matriz de Referência, termo 

aplicado pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira, utilizado especificamente no contexto das avaliações em larga escala, para 

indicar habilidades a serem avaliadas em cada etapa da escolarização e orientar a 

elaboração de itens de testes e provas. Além disso, também indica a construção de 

escalas de proficiência que definem o que e o quanto o aluno realiza no contexto da 
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avaliação. Cada curso deverá ter sua Matriz de Referência com a inserção de 

recursos, como por exemplo a tecnologia para além dos saberes do conhecimento 

expressos por objetos de conhecimento disciplinares, ou ainda, para além dos 

produtos previamente definidos na Matriz Curricular, que especifica as Grades 

Curriculares, contendo as disciplinas e a carga horaria. Trata-se de incorporar e 

possibilitar o acompanhamento processual com dispositivos que permitam a avaliação 

das aprendizagens dos estudantes em suas trajetórias individuais e coletivas. 

A avaliação da aprendizagem é sempre um assunto discutido nas escolas, com 

isso uma proporção maior de discussão na contemporaneidade por outros fatores 

externos à própria escola como a avaliação institucional que é um dos componentes 

do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), avaliação interna 

que é a autoavaliação coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de cada 

instituição e orientada pelas diretrizes e pelo roteiro da autoavaliação institucional da 

CONAES e a Avaliação externa realizada por comissões designadas pelo INEP. 

Dentre essas avaliações externas, um instrumento importante na educação superior 

é o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) que avalia o processo 

de aprendizagem e desempenho acadêmico dos estudantes em relação aos 

conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares de cada curso de 

graduação, além da própria instituição de ensino.  

Observa-se que mesmo com esses fatores externos a avaliação da 

aprendizagem na escola continua se dando fundamentalmente com provas 

tradicionais, testes, exames onde os alunos devem responder a uma série de 

perguntas sobre o assunto a ser avaliado permanecendo ainda como um ponto de 

tensão entre os alunos, ao invés de identificar os conhecimentos e as habilidades 

atuais do estudante para saber em que grau de aprendizagem ele se encontra, pois a 

avaliação deve orientar a aprendizagem para fortalecimento das habilidades e 

estimular o desenvolvimento daquelas que ainda não possui. 

Há um grande desafio no que se refere ao conceito de avaliação da 

aprendizagem e que as escolas ainda utilizam a avaliação através do instrumento 

prova, exame, compreende-se com a atribuição de uma nota ou conceito (em geral 

derivado da nota) para fazer a distinção dos que sabem daqueles que não sabem. 

 

Para que assuma o seu verdadeiro papel de instrumento dialético de 
diagnóstico para o crescimento, a avaliação educacional terá de se situar e 
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estar a serviço de uma pedagogia que esteja preocupada com a 
transformação social e não com sua conservação. (LUCKESI, 2011, p.89). 

 

Avaliar, como propõe Luckesi (2011), deveria ser uma forma de diagnosticar as 

deficiências do aprendizado dos alunos, mesmo que os alunos tenham que receber 

uma nota, mas principalmente para lhes proporcionar oportunidades de identificação 

das dificuldades durante o processo de aprendizagem, buscando a efetivação do 

aprendizado. 

Avaliar deve ser um processo contínuo e sistemático, isto é, deve ser constante, 

planejado e funcional, porque se realiza em virtude de alcançar o aprendizado, 

elemento norteador da avaliação, orientar os alunos no seu processo de 

aprendizagem para que possam atingir os objetivos previstos.  

 No processo de aprendizagem, o planejamento é essencial e precisa ser 

estruturado de forma coerente, seja em torno de objetivos bem definidos da seleção 

dos conteúdos, da escolha das estratégias e de instrumentos de avaliação, para 

identificar o que foi aprendido a fim de direcionar de forma corretiva e formativa, todo 

processo educacional. 

Teorias de instrução e de aprendizagem têm ocasionado grandes modificações 

nos processos de avaliação usados nas escolas de ensino superior. Uma das maiores 

influências nesse sentido provém da Taxonomia de Bloom, criada por Benjamin 

Samuel Bloom, uma ferramenta metodológica para estabelecer objetivos 

educacionais em uma hierarquia da aprendizagem partindo de habilidades cognitivas 

mais simples, como, por exemplo, o conhecimento memorizado, até as mais 

complexas, como o ato de analisar ou avaliar. Isso significa que, para adquirir uma 

nova habilidade pertencente ao próximo nível, o aluno deve ter dominado e adquirido 

a habilidade do nível anterior.  

A Taxonomia possibilita o uso de uma avaliação diagnóstica que permitirá 

identificar a causa do erro ou do acerto do aluno. Como por exemplo, o aluno que 

atingiu um resultado insatisfatório para o aprendizado na prova como instrumento de 

avaliação, o motivo pode ser a operação mental ou nível cognitivo estava mais 

avançado que a habilidade desenvolvida pelo aluno. 

Por isso é importante que ao se elaborar uma prova como instrumento de 

avaliação esteja clara qual a competência esperada do aluno. Dessa forma, mediante 

a competência desejada e os resultados deste instrumento torna possível mensurar 

através da Taxonomia de Bloom quais habilidades precisam ainda serem 
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desenvolvidas para atingir a competência pretendida na avaliação proposta. 

Processos cognitivos representados na Taxonomia de Bloom estão relacionados ao 

aprender. Envolvem a aquisição de um novo conhecimento, do desenvolvimento 

intelectual, de habilidade e de atitudes. As categorias desse domínio são: relembrar; 

entender; aplicar; analisar; avaliar; criar. Só após conhecer um determinado assunto 

o indivíduo poderá compreendê-lo e aplicá-lo.  

Nesse sentido, a Taxonomia de Bloom não é apenas um esquema para 

classificação, mas uma possibilidade de organização dos processos cognitivos de 

acordo com níveis de complexidade e objetivos do desenvolvimento cognitivo 

desejado e planejado. (FERRAZ e BELHOT, 2010). Nesse sentido, a maior parte dos 

alunos podem aprender o que lhes é ensinado, caso lhes sejam proporcionadas 

condições adequadas de aprendizagem. A tarefa do professor é estabelecer o que é 

o domínio de um determinado assunto, identificar métodos e materiais que levarão o 

maior número de alunos a esse domínio e planejar instrumentos de avaliação que 

verifiquem se o aluno já atingiu o domínio preestabelecido. 

Em uma boa e completa estratégia de verificação da aprendizagem identificam-

se três tipos de procedimentos: avaliação somativa, avaliação formativa e avaliação 

diagnóstica. 

A avaliação somativa é realizada em uma única oportunidade e permite 

verificar o nível de aprendizado que o aluno alcançou, por meio da atribuição de notas, 

comparação entre os alunos dos resultados obtidos, classificação dos alunos por 

notas ao final do curso, de um semestre ou de um determinado espaço de tempo. Sua 

principal característica é a de se realizar ao término de uma etapa, por exemplo, com 

a finalidade de proporcionar uma nota ou um conceito. 

Embora tenha papel importante no ensino e na aprendizagem, a avaliação 

somativa pouco pode fazer para corrigir as insuficiências no processo de 

aprendizagem, pois, ocorrendo ao final do processo, do percurso de aprendizagem os 

alunos não terão como recuperar o que foi ensinado. 

 A avaliação formativa busca identificar se as estratégias e os recursos 

usados para ensinar permitem a identificação dos resultados positivos, ou seja, se os 

alunos estão efetivamente aprendendo. Essa avaliação é contínua, pois se realiza ao 

longo de todo o processo educacional e tem como finalidade acompanhar e analisar 

os pontos fortes e fracos desse percurso de aprendizado, para que se possa aprimorar 

o processo de aprendizagem quando ainda estiverem ocorrendo. 
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Na verdade, deve ser entendida como formativa toda avaliação que ajuda o 

aluno a aprender e a se desenvolver que estimula a participação dos autores no 

processo. Com isso, a avaliação formativa propicia o feedback contínuo para o 

professor acerca da aprendizagem. E ao pensarmos tal avaliação, alguns princípios 

devem estruturar esse conceito, a zona de desenvolvimento proximal, que é a 

capacidade de resolver um problema com ou sem ajuda de outra pessoa, o erro na 

perspectiva construtiva, a dialogicidade, o feedback, a autonomia e a autorregulação 

(FERNANDES, 2006). 

Black e William (1998) destacaram três resultados fundamentais envolvidos na 

avaliação formativa: as práticas sistemáticas contribuem de forma muito significativa 

para melhorar as aprendizagens de todos os estudantes; os estudantes que mais se 

beneficiam das práticas de avaliação formativa são os que manifestam mais 

dificuldades em aprender; e os estudantes que aprendem em ambiente nos quais a 

avaliação formativa é uma prática corrente obtêm normalmente melhores resultados 

nas avaliações externas. 

Na reflexão sobre o processo de avaliação, as respostas assumem novos 

questionamentos, pois o mesmo erro pode ser fonte de múltiplas dificuldades que ao 

serem devolvidas no coletivo incorporam novas compreensões e, por conseguinte 

uma nova assimilação dos conceitos. 

Na perspectiva freiriana, a atitude dialógica carrega em si valores intrínsecos e 

impreteríveis ao processo do feedback assistido. A dialogicidade, interação professor 

e aluno, e o feedback consideram a práxis educativa enquanto lócus do ensinar e do 

aprender. 

Para Freire (1996), autonomia precede desenvolvimento da capacidade do 

indivíduo em criar suas próprias representações do mundo, pensar estratégias para 

resolução de problemas e aprender a compreender-se como sujeito da sua história. 

Na autorregulação, o sujeito desenvolve estratégias e cria condições para o 

desenvolvimento de sua aprendizagem. Se o aluno é o principal ator cabe ao docente 

propiciar o desenvolvimento de competências que possibilitem o aprender autônomo, 

ou seja, ensinar-lhe “a pensar sobre o seu pensar” (OLIVEIRA E SCHERER, 2013, p. 

113), criar condições para que ele possa se autorregular. Implica na tomada de 

consciência dos próprios processos mentais e que deve ser entendida em sua 

complexidade dinâmica que requer planejamento, execução e avaliação constantes.  
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A avaliação diagnóstica pode ser aplicada no início ou em outro momento do 

processo de aprendizagem para identificar as deficiências ou lacunas do processo de 

aprendizagem apresentadas pelos alunos. Ela é considerada uma avaliação de 

percurso, de monitoramento e por isso pode estar inserida também na avaliação 

formativa, ou seja, o professor identifica as fragilidades dos alunos, repensando suas 

práticas, revendo sua metodologia e criando estratégias para que os alunos superem 

suas dificuldades. A avaliação diagnóstica é um instrumento de feedback imediato 

tanto para o professor quanto para o aluno. 

Saul (1995) propõe, ainda, outro tipo de avaliação, a emancipatória, 

comprometida com o futuro, com o que se pretende transformar, a partir do 

autoconhecimento crítico do concreto, do real simbolizando o ponto de partida do 

processo avaliativo. A avaliação emancipatória permite que o homem, através da 

consciência crítica, imprima uma direção às suas ações nos contextos em que se situa 

de acordo com valores que elege e com os quais se compromete no decurso de sua 

historicidade.  

O sujeito submetido à avaliação emancipatória surge como capaz de 

participação e de construção em sua sociedade num processo de total autonomia. De 

acordo com a Saul (1995), os conceitos básicos desta proposta de avaliação são a 

emancipação, a decisão democrática, a transformação em consonância com os 

compromissos sociais e a crítica educativa. 

A partir do exposto dos tipos de avaliação, é importante compreender que, 

independente de cada uma, a avaliação está inserida no processo de aprendizagem, 

não sendo separada e sim fazendo parte de todo o processo educativo. Por isso, ao 

elaborar uma avaliação o professor deverá ser capaz de responder três 

questionamentos fundamentais: O que é avaliação? Por que avaliar? E como avaliar?  

Mesmo a avaliação sendo métrica, para medir, não quer dizer que a escola não 

poderá trabalhar com dimensões para além da avaliação somativa. Com a avaliação 

diagnóstica e formativa, a escola, além de atender à necessidade de registrar notas 

ou conceitos, também oferecerá aos estudantes um feedback durante o processo de 

aprendizagem. 

Segundo FERNANDES (2018), as universidades estão tomando consciência 

da necessidade de alterar os processos de ensino, de avaliação. Isso passa por uma 

conversa que não é fácil com os professores, pois é preciso compreender essa 

dificuldade, uma vez que eles têm que deixar de estar no centro do processo, têm que 
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se retirar do centro do palco e dar o palco aos estudantes e isso não é nada fácil, além 

de que também para os estudantes é mais cômodo para eles estar sentado ouvindo 

um professor falando por um tempo, do que eles próprios terem que falar, explicar, 

justificar, resolver um problema ou escrever um pequeno texto. Portanto há todo um 

sistema em que tem que ser alterado, que demora e que exige formação e 

investimento das instituições de ensino. As universidades têm um problema que é 

comum entre elas que é pensar como os alunos podem aprender mais e melhor e isto 

é um problema que diz respeito aos alunos, aos professores, aos gestores, aos pais. 

É importante um esforço das universidades em achar soluções para resolver esses 

problemas e não achar culpados, ou seja, o aprendizado não ocorre por causa do 

professor ou por causa do aluno. Não se pode fazer da avaliação o tormento dos 

alunos e professores, tem-se que fazer da avaliação um processo pedagógico que 

integre a rotina e que contribua para o aprendizado. Faz-se necessária uma avaliação 

mais pensada, mais inteligente, associada ao desenvolvimento do currículo mais 

adequado, referente às escolhas das tarefas, das atividades que são propostas para 

os alunos resolverem, ou seja um conjunto de coisas que precisam ser pensadas e 

discutidas. 

Cada prática avaliativa, sendo ela individual ou em grupo, é precedida por 

atividades preparatórias que visam fornecer subsídios aos alunos para a realização 

da atividade principal. Esses subsídios tanto podem ser provenientes de 

fundamentação teórica quanto por experimentação ou vivência prática do aluno. 

Assim durante e/ou após a realização da atividade principal, o professor utiliza-se de 

instrumentos avaliativos de forma a constatar o efeito da prática no aprendizado 

efetivo do aluno. 

Ressalta-se que a eficácia do processo avaliativo está centrada na coerência 

pedagógica que deve permear todas as etapas, desde as atividades preparatórias até 

o instrumento avaliativo final. Para que essa coerência seja alcançada, o professor 

deve ter claro o objetivo da atividade, as competências/habilidades a serem 

desenvolvidas e o meio mais adequado de verificação do aprendizado no aluno.  

Uma possibilidade que consideramos, e que justifica a presente pesquisa, é 

que os professores utilizem uma avaliação do tipo diagnóstica e formativa, integrando 

um instrumento contemporâneo presente nas escolas que são: os dispositivos móveis, 

com princípios da gamificação, oportunizando além de uma perspectiva lúdica, alunos 

se sentirem motivados possibilitando interação entre eles, entre grupos, trazendo 
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situações reais para resolução de problemas e tomada de decisão uma vez que a 

avaliação ainda é um processo reconhecido como gerador de tensões para os alunos. 
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3. TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO 

 

As TDIC vêm modificando, desde os anos 1980, a maneira como as pessoas 

se informam, aprendem, criam e interagem. Segundo Marinho (2006, p.3) “o mundo 

mudou e continua a mudar e com certeza as tecnologias têm implicação expressiva 

nisso”. 

O impacto das transformações da contemporaneidade tem exigido da 

sociedade e, mais especificamente, os educadores, repensem a escola, exigindo que 

a educação prepare o aluno para enfrentar novas situações da vida cotidiana. É 

importante pensarmos como as tecnologias digitais podem contribuir com 

desenvolvimento das competências e habilidades necessárias aos estudantes do 

século XXI no contexto da nova educação. Uma das habilidades que o uso das TDIC, 

permite ao aluno é o pensamento crítico uma vez que o estudante deixa de ser 

somente um receptor de informação. 

A tecnologia, por permitir o compartilhamento das informações, torna a escola 

não mais o local que detém o conhecimento. Este agora pode ser alcançado 

rapidamente por meio de diversas tecnologias, que têm sido utilizadas nas escolas 

para compartilhar informações entre alunos e professores. 

Santarosa (2005) destaca que as TDIC causam um impacto significativo nos 

processos de ensino e de aprendizagem, oferecendo novas perspectivas de acesso à 

informação e possibilitando outras maneiras de produzir conhecimento por intermédio 

da constituição de redes e de comunicação. 

Segundo Fernandes, (2014), o uso da internet está a tornar-se uma prática 

diária, constituindo quer um acervo de informação disponível e acessível a vários 

grupos, quer um recurso pedagógico facilmente mobilizável em distintos ambientes 

de ensino. Dessa forma as TDIC fornecem grande quantidade de informação que é 

facilmente acessível, possibilitando o compartilhamento de informação a qualquer 

hora e a partir de qualquer local. “De fato, as TDIC são hoje recursos de ensino-

aprendizagem incontornáveis no ensino superior”. (FERNANDES, 2014, p. 33). 

Dessa forma a disseminação do uso de TDIC favoreceu o desenvolvimento de 

uma cultura de uso de novas mídias e, por conseguinte, de uma configuração social 

pautada num modelo digital de pensar, criar, produzir, comunicar. As tecnologias 

móveis e a web 2.0, principalmente, são responsáveis por grande parte dessa nova 

configuração social do mundo que se entrelaça com o espaço digital uma vez que é 
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na escola que se constitui um espaço de desenvolvimento de práticas sociais. Por 

isso, a escola precisa estar também envolvida nas transformações que as TDIC 

provocam na sociedade e na cultura. 

Ensinar informática é uma coisa, ensinar com informática é outra. E é nessa 

outra perspectiva, na do “ensinar com”, que Marinho (2006) pensa o uso das 

tecnologias digitais na escola, como elemento que pode contribuir para as 

aprendizagens ativas. Segundo este autor, os esforços deveriam ser concentrados 

nas influências e as implicações que as TDIC têm no ensino. Na escola as TDIC 

tendem a se tornar mais presentes, mas ainda estão escondidas, por exemplo, o 

celular, dispositivo móvel que os alunos deixam dentro das mochilas, já que seu uso 

ainda é proibido por legislação própria em diversas Unidades Federativas do país que 

será apresentado posteriormente. 

De acordo com os PCN novas tecnologias da comunicação e da informação 

permeiam o cotidiano, independente do espaço físico, e criam necessidades de vida 

e convivência que precisam ser analisadas no espaço escolar. Os sistemas 

tecnológicos, na sociedade contemporânea, fazem parte da prática social de todos os 

cidadãos e está presente em todos os lugares. 

O Ministério da Educação, através da Portaria nº 522 em 09/04/1997, criou o 

ProInfo, inicialmente denominado de Programa Nacional de Informática na Educação, 

com a finalidade de promover o uso da tecnologia, mais especificamente, do 

computador como um recurso na escola. A partir de 2007, com o Decreto n° 6.300, o 

ProInfo, com um novo nome, Programa Nacional de Tecnologia Educacional, é 

desenvolvido com o principal objetivo de promover o uso pedagógico das tecnologias 

da informação e comunicação nas redes públicas de educação básica.  

Dentro do ProInfo foi implementado o Projeto “Um Computador por Aluno 

(UCA)”, com o objetivo de intensificar as tecnologias móveis da informação e da 

comunicação nas escolas, por meio da distribuição de computadores portáteis aos 

alunos da rede pública de ensino, visando a promoção da inovação pedagógica com 

o concurso do laptop educacional.  

O projeto “Um Computador por Aluno (UCA)”, foi uma novidade na escola. 

Trazia o uso 1:1, com uma utilização, pelos alunos, em ambiente de imersão, com 

acesso permanente, por WIFI. Promovendo a inovação pedagógica associada à 

novidade tecnológica, o Projeto UCA estabeleceu uma marca importante na história 
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da informática na escola brasileira sendo uma pioneira experiência de uso de 

dispositivos móveis em escolas públicas brasileiras.  

A partir do Projeto UCA, o uso individual de dispositivos móveis para a 

aprendizagem, a disponibilidade imediata da tecnologia no contraponto ao laboratório 

de informática com sua exigência do agendamento prévio de horários para as aulas, 

e a utilização das interfaces Web 2.0 tornam-se importantes no dia a dia de algumas 

escolas e passam a ser assunto na rotina de ao menos algumas escolas. 

Segundo Marinho (2006) os indivíduos imersos em uma cultura digital, possível 

pela Web 2.0, deixam de ser apenas coletores de informações e vão bem além, 

tornando-se criadores ou produtores de conteúdo. Os usuários tornam-se 

responsáveis por colaborar na criação de grandes repositórios de informações, 

semeando e contribuindo para que uma riqueza cognitiva se estabeleça e se expanda 

em um espaço cujo acesso é amplo e possível a todos. 

A realidade de uma cultura digital (ALMEIDA, SILVA, 2014) exige que o ensino 

seja reinventado, que novos currículos, entendidos como caminhos (MARINHO, 

2006), sejam construídos de modo a favorecer uma efetiva e eficaz inserção das TDIC 

nas práticas pedagógicas que tomam o caráter de inovadoras. Essa realidade vai se 

impondo à escola e os professores precisam entender os potenciais educacionais das 

TDIC.  

De maneira quase absoluta os professores da Educação Superior não utilizam 

as TDIC como recurso para a aprendizagem pois não estão preparados para 

incorporá-las em suas práticas.  

A escola da educação superior poderá promover e criar oportunidades para 

assegurar a formação de professores para que se utilizem as tecnologias em suas 

práticas pedagógicas. É preciso que o educador possa apropriar-se da cultura digital 

e das propriedades intrínsecas das TDIC, “utilizá-las na própria aprendizagem e na 

prática pedagógica e refletir sobre por que e para que usar a tecnologia, como se dá 

esse uso e que contribuições ela pode trazer à aprendizagem”. (ALMEIDA, 2010, 

p.68).  

No meio acadêmico existe sempre a discussão de que a escola está 

ultrapassada e de que novas práticas pedagógicas de ensino devem ser aplicadas 

para ocorrer o maior engajamento dos alunos, promovendo uma aprendizagem 

significativa. Nesse sentido, a mudança pode partir dos docentes que devem estar 

preparados para usar as linguagens e as tecnologias disponíveis na sociedade da sua 
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época, por isso o desejo de mudança da prática pedagógica se amplia na sociedade 

da informação, quando o docente depara com uma nova categoria do conhecimento, 

denominada digital, Behrens (2008).  

Uma das grandes dificuldades, segundo Gatti (2010), para uma ampliada e 

efetiva incorporação da TDIC nas práticas pedagógicas reside no fato de que poucas 

licenciaturas trabalham com tecnologias educacionais em sua matriz curricular, 

tornando incompleta a formação dos profissionais do magistério.  

Com a utilização do computador é possível trabalhar atividades diferenciadas 

com os alunos, aliando tecnologia à educação, criando novas possibilidades de avaliar 

o processo do aprendizado dos estudantes, de realizar levantamento de dados 

referente ao domínio de conteúdo por parte dos alunos, criando novas possibilidades 

de acompanhar a aprendizagem em tempo real, de salvar relatórios com a intenção 

de traçar um perfil dos alunos, de interferir a qualquer momento durante a atividade, 

de criar atividades colaborativas, de usar recursos gratuitos da internet através da 

tecnologia. 

Independentemente do recurso utilizado, seja o computador ou outra 

tecnologia, o professor deve ser capaz de mediar a aprendizagem, de forma atrativa 

e interessante para os alunos.  
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4. WEB 2.0 NA ESCOLA 

 

O termo Web 2.0 é representado para designar uma segunda geração de 

comunidades e serviços baseados na plataforma Web. Dessa maneira ela tem 

transformado a forma das pessoas se relacionarem na rede e sua relação com o 

mundo, disseminando informações e saberes.  

A Web 2.0 é uma plataforma que comunica e partilha conteúdos e serviços, 

representa um novo paradigma onde a colaboração ganha força suficiente para 

concorrer com os meios tradicionais de geração de conteúdo com a utilização da 

internet (FERREIRA, BASTOS, 2006). 

Dessa forma, enquanto na Web 1.0 o usuário tinha uma atuação passiva, sendo 

apenas um expectador, na Web 2.0, ele passa a ser autor, pois interage de forma 

dinâmica: lê, modifica, cria e recria conteúdo. 

A escola já percebe, ainda que de forma reduzida, a presença da Web 2 em 

sala de aula e como ela influencia na aprendizagem. Pode-se dizer que a Web 2.0 

proporciona aos alunos atividades mais criativas, permitido o compartilhamento de 

informações em rede e a colaboração entre alunos e professores. Porém, a 

mobilização efetiva das novas competências geradas pela Web 2.0 só será alcançada 

se os indivíduos agirem como grupo, transformando a organização em um “espaço do 

saber” (LÉVY, 2003). Essas competências podem ser, por exemplo, em relação a 

solução de problemas, criatividade e pensamento crítico. 

A Web 2.0 está relacionada à velocidade de evolução dos saberes, à sociedade 

em massa convocada a aprender e a produzir novos saberes e, enfim, a ofertar novas 

recursos disponíveis no ciberespaço, na forma de software social e neste sentido o 

significado de espaço-tempo se configura e se reinventa para a nova realidade entre 

os múltiplos contextos estabelecidos na contemporaneidade, de maneira a se 

constituir em um espaço virtual que, instantaneamente, pode dar acesso à informação 

a um amplo grupo de sujeitos em diálogo permanente.  

 

Esses ambientes permitem que os professores mantenham um contato 
permanente com seus alunos, disponibilizem instrumentos e questões para 
que os estudantes possam ir avaliando os seus conhecimentos, recebendo, 
quase de imediato, um feedback sustentado sobre o seu desempenho. 
(FERNANDES, 2014, p. 34).  
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Esse novo ambiente cognitivo, oportunizado pela Web 2.0, precisa ser 

aproveitado pela escola no contexto educacional. Os recursos estão na rede, basta 

acessá-los. Porém a integração das TDIC na educação deve considerar a formação 

de professores em articulação com o trabalho pedagógico e com o currículo. 

Segundo Almeida e Silva (2011) seria preciso um novo currículo para associar 

as novas práticas advindas das TDIC, que denomina Web Currículo, que propicia a 

articulação entre os conhecimentos do cotidiano do universo dos alunos, dos 

professores e da cultura digital com aqueles conhecimentos que emergem nas 

relações de ensino e aprendizagem e com os conhecimentos considerados 

socialmente válidos e sistematizados no currículo escolar. 
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5. DISPOSITIVOS MÓVEIS NA ESCOLA 

 

As escolas têm se defrontado com uma realidade em sala de aula a qual os 

dispositivos móveis estão cada vez mais presentes. É notória a preocupação dos 

professores com tabletes e celulares, pois, ao invés de serem úteis no processo de 

aprendizagem, acabam tornando-se um elemento “perturbador”2, pois os alunos 

podem se dispersar durante a aula, através de conversar paralelas, acesso a 

conteúdo que não sejam pertinentes a aula, como rede social, aplicativos afins. 

As Tecnologias Digitais Móveis da Informação e Comunicação (TDMIC) 

favoreceram diversas mudanças na sociedade e, ainda, o surgimento de um novo 

paradigma, pois, se antes a aprendizagem estava restrita aos livros e a sala de aula, 

hoje aprendizagem extrapola esses espaços por conta da mobilidade que vem 

modificando a forma de comunicação entre as pessoas. 

Atualmente as TDMIC estão presentes em todo o mundo e, consequentemente, 

vêm ocupando um lugar dentro da escola. Entretanto o uso das tecnologias, como 

recurso educacional, não estava previsto na Lei 9394/96 que regulamenta as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Contudo, ordenamentos mais recentes 

chamam a atenção para utilização da tecnologia, como é o caso da Resolução 2/2015, 

do Conselho Nacional de Educação, aponta sobre o uso competente das Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TIC) no aprimoramento da prática pedagógica e na 

ampliação da formação cultural de professores e estudantes. As tecnologias móveis 

podem se tornar, enquanto recurso educacional, grandes aliadas no processamento 

das informações que se refletem no aprendizado. 

Diversos projetos de lei proibindo os celulares em sala de aula foram criados e 

aprovados. Em fevereiro de 2015 foi apresentado o projeto de lei 104/2015 de autoria 

do deputado Alceu Moreira da Silva (PMDB), com a ementa de proibir o uso de 

aparelhos eletrônicos portáteis nas salas de aula nos estabelecimentos de educação 

básica e superior podendo somente ser admitidos, desde que inseridos no 

desenvolvimento de atividades didáticas pedagógicas e devidamente autorizados 

pelos docentes ou corpo gestor.  

Em junho de 2015 o deputado Heuler Cruvinel (PSD) anexou ao projeto de lei 

104, o projeto 1871/2015, com uma proposta que não abria qualquer exceção para o 

                                                           
2 Perturbador – É uma expressão utilizada para representar o incômodo que o celular pode ter em sala de aula 

para professores. 
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uso de aparelhos celulares em sala de aula. No projeto 1871/2015 o deputado relatava 

que a atenção do aluno deve estar integralmente direcionada aos estudos, na fixação 

do aprendizado passado pelos professores e que o uso do celular no ambiente escolar 

compromete o desenvolvimento e a concentração dos alunos, desviando a atenção 

concorrendo com os professores na tarefa de transmissão de conhecimento.  

Em abril de 2017, também apensado ao projeto 104, outro projeto de lei que foi 

criado pelo deputado Victório Galli (PSC), o projeto de lei 7423/2017. O projeto dispõe 

sobre a proibição do uso de aparelhos celulares, e outros equipamentos, nos 

estabelecimentos de ensino em todo território nacional, durante o horário das aulas. 

De acordo com o projeto de lei, todos os alunos e as alunas das redes de ensino, seja 

ela privada ou pública, estariam proibidos de utilizar celular em sala de aula. Segundo 

o deputado, com essa norma tornaria o aprendizado mais produtivo, mais dinâmico e 

acima de tudo mais respeitoso aos que de fato desejavam aprender o conteúdo dado 

em sala de aula. 

A ALESP (Assembleia Legislativa de São Paulo) aprovou o projeto de lei 

860/2016, que altera a lei 12.730/2007, que proibia o uso de celulares em escolas 

estaduais. Em São Paulo essa lei 860/2016 foi aprovada com objetivo de liberar o uso 

do celular em escolas estaduais. Esse Projeto foi um pedido do secretário José Renato 

Nalini para que a internet fosse utilizada para fim pedagógico. A Lei nº 12.730, de 11 

de outubro de 2007, que proibia o uso de telefone celular nos estabelecimentos de 

ensino do Estado, durante o horário de aula foi alterada pelo governador do estado de 

São Paulo, o qual diz que ficam os alunos proibidos de utilizar telefone celular nos 

estabelecimentos de ensino do Estado, durante o horário das aulas, ressalvado o uso 

para finalidades pedagógicas. 

Em 05 de Janeiro de 2018, o governador de Minas, Fernando Damata Pimentel 

vetou na íntegra a Lei 23.761, que alterava a Lei 14.486, de 2002, que proibia de forma 

absoluta o uso de telefone celular em salas de aula, teatros, cinemas e igrejas.   

Segundo Pimentel, cada escola deveria elaborar um plano democrático levando 

em conta a realidade local, a fim de se chegar de forma conjunta às normas e às 

regras que regerão o ambiente escolar. Nesse sentido, existe no âmbito do Estado o 

“Programa de Convivência Democrática nas Escolas”, que prevê a elaboração de um 

plano para cada escola, construído de forma democrática entre alunos, professores e 

gestores após a discussão e problematização de comportamentos. De acordo com 

governador, a Secretaria de Estado de Cultura, já se manifestou no sentido de que os 
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teatros, cinemas e outros aparelhos culturais também são locais que propiciam, de 

acordo com o tipo de evento, a realização de atividades que incluem o uso de 

aparelhos celulares e dispositivos eletrônicos para interação dos seus portadores com 

o que é apresentado, tal como poderá acontecer nas salas de aula, bibliotecas e 

demais espaços destinados ao estudo e ao aprendizado. O Governador Pimentel 

conclui que a proposição de proibir o uso de telefone celular em salas de aula, teatros, 

cinemas e igrejas não deixa de ser relevante, mas na forma como foi aprovada 

contraria o interesse público, podendo ser um fator limitador à inserção das novas 

tecnologias no cotidiano dos cidadãos, em especial nos ambientes escolar e cultural. 

Entretanto, o veto do Governador à Lei foi derrubado pela Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais. Assim sendo, a Lei vigora no Estado de Minas, proibindo o uso dos 

celulares nas escolas, salvo em atividades com fins pedagógicos. Cabe, portanto, à 

escola e aos professores definir momentos e condições de uso dos celulares pelos 

alunos. 

Existe ainda quem insista na proibição com a justificativa de que a utilização de 

eletrônicos faz com que muitos alunos deixem de prestar atenção à aula, prejudicando 

rendimento do processo de aprendizagem, como o Projeto de Lei Nº 7332/2017 de 

autoria do vereador Wilson Tadeu Lopes (PV), que proíbe o uso de telefone celular, 

games, Ipod, mp3, equipamento eletrônico e/ou similar nas salas de aula de todas as 

escolas públicas municipais de Pouso Alegre. O projeto prevê que sejam afixados 

cartazes nas escolas informando a proibição e que, no ato da matrícula, sob a 

orientação da Secretaria Municipal de Educação, poderá a critério da administração 

municipal, ser assinado pelos responsáveis do estudante matriculado, termo expresso 

dispondo acerca da proibição de utilização de aparelho celular e/ou similar em salas 

de aula. Para o vereador Wilson Tadeu Lopes, a proibição vai colaborar com o 

desempenho dos alunos em sala de aula. “Desenvolvi esse projeto pensando em 

colaborar com os profissionais da Educação, que já enfrentam tantas dificuldades para 

cumprir a missão tão importante de educar. Os celulares são ferramentas de pesquisa 

e comunicação muito importantes, mas, nas salas de aula, os alunos precisam estar 

atentos e totalmente concentrados no conteúdo apresentado”, argumenta o autor do 

projeto. 

Além dessa discussão permear o Brasil, a França, em 07 de junho de 2018, 

proibiu o uso de celulares em escola para estudantes com idade até 15 anos. Os 

políticos do partido La République En Marche, em campanha de Emmanuel Macron, 
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estimam que mais de 90% das crianças no país com idades entre 12 e 17 anos 

possuem um telefone celular e que a proibição de telefones nas escolas significa que 

agora as crianças têm um direito de se desconectar das pressões digitais. 

De acordo com a UNESCO (2014) as tecnologias móveis deveriam ampliar e 

enriquecer oportunidades educacionais para estudantes em diversos ambientes. Tais 

tecnologias deveriam ser utilizadas por alunos e educadores para acessar 

informações e, consequentemente, contribuir na aprendizagem de forma inovadora. 

Entretanto, alguns estudos da UNESCO (2014) mostraram que os professores ainda 

utilizam as TDIC para fazer coisas velhas de formas novas e um dos motivos para isto 

é a falta de capacitação docente para utilizá-la em práticas pedagógicas de forma 

inovadora, transformadora, para proporcionar melhorias no processo de 

aprendizagem. As TDIC muitas vezes estão na sala de aula apenas como suporte à 

prática do professor. 

Segundo a UNESCO (2014), vários projetos demonstraram que as tecnologias 

móveis podem racionalizar e simplificar avaliações, assim como fornecer indicadores 

de progresso mais imediatos para alunos e professores. Historicamente, os 

estudantes esperavam dias ou semanas antes de receberem orientações referentes 

à sua compreensão de conteúdos curriculares, enquanto que, hoje, as tecnologias 

móveis, graças às suas características interativas, podem fornecer retorno (feedback) 

de forma instantânea. Isso permite que os estudantes localizem rapidamente 

problemas de compreensão e revisem explicações de conceitos importantes. 

 

Vários aplicativos matemáticos disponíveis para smartphones, bem como 
para aparelhos móveis básicos, mostram aos estudantes, passo a passo, 
como resolver corretamente questões que possam estar erradas. Essa 
funcionalidade contribui para assegurar que as avaliações sejam usadas para 
o progresso da aprendizagem, e não simplesmente para classificar, premiar 
ou punir o desempenho. (UNESCO, 2014, p. 15). 

 

Com os dispositivos móveis acessíveis às pessoas, aos alunos, à escola, a 

aprendizagem pode ocorrer em momentos e locais que antes resumia somente à 

escola, à sala de aula. Os aparelhos móveis, como os telefones celulares, podem ser 

utilizados em atividades de aprendizagem, pois usados adequadamente para fins 

pedagógicos conseguem ser um grande aliado no processo de aprendizagem 

concedendo acesso a informações, saberes e conhecimentos. 
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A UNESCO (2014) considera que os aparelhos móveis facilitam a 

aprendizagem dos alunos ao superar os limites entre a aprendizagem formal e a não 

formal. Ao utilizar um dispositivo móvel, os estudantes podem facilmente acessar 

materiais suplementares aos conteúdos expostos em sala de aula a fim de esclarecer 

dúvidas, resolver problemas, gerando novos conhecimentos. 

De acordo com (SABADIN, 2014, p. 44), os alunos da era dos dispositivos 

móveis interagem com seus colegas, durante as aulas por intermédio do smartphone. 

A interação entre eles mudou, pois ao invés de jogarem papel no colega, para chamar 

atenção, passaram a criar grupos de conversa online para interagir, passar respostas 

das atividades, tarefas e até como uma forma inovadora de passar cola nas provas. 

O sistema pode até proibir o uso dos dispositivos em sala de aula, em casos extremos 

são colocados bloqueadores de smartphones, mas os alunos sempre encontram uma 

forma de burlar essa proibição. Consequentemente a escola fica com a internet 

bloqueada e os alunos com seus smartphones funcionando. Por que não utilizar esses 

dispositivos móveis que os alunos conhecem em sala de aula? 

O fato é que as escolas, os professores precisam entender que os estudantes 

estão em uma nova era, a era digital, e que precisam rever suas práticas pedagógicas 

para que possam incluir a tecnologia em suas aulas e atribuir benefícios 

especialmente dos dispositivos móveis. Em suma na medida em que seja objeto de 

um uso adequado aos processos de ensino e aprendizagem, as TDIC podem ser 

utilizadas como um instrumento para avaliação da aprendizagem. 
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6. JOGOS NA EDUCAÇÃO: RECURSO PARA A APRENDIZAGEM 

 

6.1 JOGOS 

 

Os jogos, em vários momentos como, no recreio na escola, na aula de 

educação física, nas brincadeiras infantis, sempre estiveram presentes na vida das 

pessoas. Desde a infância, eles são desafiadores e motivam de certa maneira a 

pessoa, independentemente da idade, a conhecer os limites como superação de 

resolver problemas em um determinado tempo, criar estratégias para alcançar o 

objetivo, criatividade, capacidade de aprender algo novo e as possibilidades de 

superá-los como saber e aceitar perder um jogo. Ao final todos querem vencer o 

desafio proposto pelo jogo, despertando a curiosidade, a criatividade, desenvolvendo 

a capacidade de concentração, o raciocínio possibilitando oportunidades de 

aprendizagem.  

Para Piaget (1975), na aprendizagem os jogos são compreendidos como 

recursos fundamentais dos quais o ser humano lança mão em seu processo de 

desenvolvimento, possibilitando a organização de sua cognição e as relações com o 

mundo. Piaget (1975) vê os jogos como atividades que vão propiciando o caminho 

interno da construção da inteligência e dos afetos. Jogar é um processo social. Os 

jogos contribuem para o desenvolvimento intelectual das crianças e tornam-se cada 

vez mais significativos à medida que estas se desenvolvem. Um jogo pode ser 

considerado educativo quando mantém um equilíbrio entre duas funções: a lúdica e a 

educativa. 

Segundo Kishimoto (1996), o jogo propicia o lúdico e está relacionado ao 

caráter de diversão e brincadeira e se for educativo contribui para o desenvolvimento 

de habilidades e construção de saberes. Os jogos favorecem a interação dos 

participantes mesmo sendo uma competição, pois pode resgatar o aspecto lúdico e 

prazeroso da aprendizagem.  

Ressalta-se que o trabalho com o jogo estimula a capacidade cognitiva e a 

ludicidade, fazendo com que o indivíduo planeje, discuta com os outros uma ação, 

lembrando-lhe de situações já vividas no seu dia a dia, sendo a forma mais comum 

de levá-lo à escolha da melhor solução naquele momento, para atingir os objetivos do 

jogo. Também no Ensino Superior, o jogo pode ser uma estratégia de envolver os 
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alunos para que tenham engajamento em atividades propostas mesmo lúdicas e, a 

tecnologia pode propiciar práticas pedagógicas com a utilização do jogo. 

 

6.2 JOGOS EDUCATIVOS 

 

Rizzo (2001) aponta alguns cuidados que o professor deve ter para se obter o 

máximo de aproveitamento dos jogos em sala de aula: estimular a participação do 

estudante para a sua ação ativa; motivar o aluno, mesmo que os resultados, no 

momento, não lhe pareçam bons; estimular os alunos para a continuidade e 

superação dos obstáculos encontrados; incentivar as decisões do grupo, pois o 

estabelecimento de regras consensuais faz parte das estratégias do jogar; estimular 

a criação de argumentos para a defesa de seus pontos de vista; estimular a troca de 

ideias e valorizar a interação entre os estudantes. 

 Principalmente por causa da TDIC, a prática do jogo pode ser importante no 

contexto educacional, pois de certa maneira oferecerá situações desafiantes e 

envolventes, estimulando os alunos para a aprendizagem, facilitando e enriquecendo 

às práticas pedagógicas. 

A utilização de jogos educativos interativos surgiu como uma alternativa capaz 

de trazer um ganho significativo de qualidade ao processo ensino-aprendizagem. Os 

jogos educativos são experiências lúdicas em ambientes de aprendizagem e com as 

TDIC podem ser motivados através do design do jogo, da interatividade, dos recursos 

que as tecnologias digitais proporcionam para criação de uma atividade. Segundo 

Prado (2015), o jogo com a utilização da tecnologia na educação pode incentivar e 

facilitar o envolvimento dos estudantes pelo fato de proporcionar interação, 

colaboração e divertimento, além da resolução de problemas e tomada de decisão 

resgatando e aplicando seus conhecimentos. 

De acordo com Gee (2005), os jogos apresentam características que auxiliam 

no desenvolvimento de habilidades dos jogadores em um nível mais profundo, porém 

o desafio e a aprendizagem são em grande parte aquilo que torna os videogames 

motivadores e divertidos, (GEE, 2004). Segundo esse autor, alguns dos princípios de 

aprendizagem que os jogos desenvolvem no indivíduo são a interação, a resolução 

de problemas, o planejamento, a estratégia, o desenvolvimento de soluções, os 

estímulos para desafios por meio de problematizações que permitem o jogador aplicar 

seu conhecimento. 



44 
 

Segundo Prensky, (2012), o jogo contém elementos como regras, metas, 

objetivos, conflito, competição, desafio, interação e, o jogo digital pode trazer um 

resultado imediato através do feedback. Esses mecanismos de regras, objetivos, 

resultados, e feedback foram trazidos para o processo de gamificação, que, segundo 

Vianna (2013), é uma tradução de gamification, termo em inglês utilizado pela primeira 

vez em 2002 por Nick Pelling. Os autores concordam que, por meio da gamificação, 

os indivíduos são mais facilmente engajados, sociabilizados, motivados e tornam-se 

mais abertos à aprendizagem de um modo mais eficiente. 

 

6.3 GAMIFICAÇÃO 

 

Com o recurso das TDIC, vem sendo propiciado o processo denominado de 

“gamificação”, um neologismo criado por tradução da palavra inglesa gamification. 

Segundo Werbach e Hunter, (2012), a gamificação consiste na utilização de 

elementos dos games (mecânicas, estratégias, pensamentos) com a finalidade de 

motivar os indivíduos à ação, auxiliar na solução de problemas e promover 

aprendizagens.  

Segundo McGonical (2012), os jogos são atrativos não apenas pela atividade 

de jogar propriamente dita, mas pelo prazer e experiências proporcionados ao 

indivíduo. Podemos destacar as sensações de adrenalina, aventura, o desafio e o fato 

de estar imerso em uma atividade divertida, sozinho ou com amigos, sem a 

obrigatoriedade e a imposição que neutralizam a sensação do divertimento e prazer. 

Mattar (2010) ressalta que os games desenvolvem habilidades e competências 

necessárias e imprescindíveis para os profissionais no mercado de trabalho como, 

saber aprender e rapidamente, trabalhar em grupo, colaborar, compartilhar, ter 

iniciativa, inovação, criatividade, senso crítico, saber resolver problemas, tomar 

decisões rápidas e baseadas em informações geralmente incompletas, lidar com a 

tecnologia, ser capaz de filtrar a informação, enfim, são habilidades que, em geral, 

não são ensinadas nas escolas como também a criatividade.  

Dessa forma a gamificação pode ser uma estratégia motivadora nas escolas e 

ambientes de aprendizado, pois o prazer e o engajamento podem estar associados à 

aprendizagem, em uma linguagem e comunicação compatíveis com a realidade atual, 

ou seja, através da diversão o indivíduo pode aprender em determinado contexto em 

que não há pressão e imposição. 



45 
 

Algumas escolas estão utilizando a gamificação como estratégia para envolver 

os estudantes de forma que haja a redução da indisciplina dentro da sala de aula, 

ocasionada pelo aumento do engajamento dos alunos com a adoção da prática de 

jogos. 

A gamificação é um processo interativo que consiste em transformar tarefas em 

um jogo atribuindo aos jogadores recompensas com objetivo de estimular a realização 

da tarefa. Na educação, a gamificação pode contribuir para que o processo de 

aprendizagem se torne natural e divertido.  

Na figura 1 estão os elementos da gamificação que revelam o potencial do jogo 

e promovem aprendizagem. 
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Figura 1: Gamificação - Elementos para Promover Aprendizagem | Infográficos. 

Metas e objetivos 

Eles geram motivação 
apresentando ao jogador um 
desafio ou uma situação 
problemática para resolver. 
Eles ajudam a entender o 

propósito da atividade ou direcionar os esforços 
dos alunos. 

Elementos do jogo: Desafios, missões, desafios 
épicos. 

Regras 

Elas são projetadas 
especificamente para limitar as 
ações dos jogadores ou manter 
o jogo gerenciável. Elas são 
simples, claras ou geralmente 

intuitivas. 

Elementos do jogo: Restrições do jogo, 
distribuição de turnos, como ganhar ou perder 
pontos, permanecer no jogo, completar uma 
missão ou atingir um objetivo. 

Narrativa 

Coloca os participantes em um 
contexto realista em que ações e 
tarefas podem ser praticadas. 
Inspira-os identificando-os com 
um personagem, uma situação ou 

uma causa. 
Elementos do jogo: Identidades, personagens 
ou avatares, mundos, cenários narrativos ou 
ambientes tridimensionais. 

Liberdade de escolha 

Ele fornece ao jogador diferentes 
possibilidades para explorar e 
avançar no jogo, bem como 
diferentes maneiras de alcançar 
os objetivos. 

Elementos do jogo: rotas ou casas diferentes 
para alcançar o objetivo, opções para usar 
poderes ou recursos. 

Liberdade para cometer erros 

Incentiva os jogadores a 
enfrentarem riscos sem causar 
medo ou danos irreversíveis. 
Promove a confiança e 
participação do aluno. 

Elementos do jogo: Múltiplas vidas, pontos de 
restauração ou reinício, possibilidades ilimitadas. 

Recompensas 

São bens recebidos no jogo 
para se aproximarem de um 
objetivo; Eles permitem o 
acesso a uma nova área, 
adquirem novas habilidades ou 

têm melhores recursos. Motivam a competição e 
o sentimento de realização. 

Elementos do jogo: Moedas ou recursos virtuais, 
vidas, equipamentos, itens de acesso, poderes 
limitados. 

Feedback 

Direciona o progresso do usuário 
com base em seu 
comportamento. Geralmente é 
imediato, indicando ao jogador se 
ele está agindo corretamente ou 

até que ponto ele está atingindo o objetivo. Às 
vezes isso é dado no final de um episódio para 
mostrar estatísticas ou análises do desempenho 
do jogador. 
Elementos do jogo: faixas virtuais, sinalização e 
resposta ou comportamento correto ou incorreto, 
barras de progresso, avisos sobre os riscos que 
são tomados ao executar uma determinada ação, 
estatísticas do desempenho do jogador. 

Status visível 

Permite que todos os participantes 
tenham em mente o seu progresso 
e o dos outros, aquilo que tem 
conseguido no jogo e o que lhes 
falta. Isso pode gerar reputação, 

credibilidade e reconhecimento. 

Elementos do jogo: emblemas, pontos, 
conquistas, resultados obtidos, posição do 
tabuleiro. 

Cooperação e concorrência 

Incentiva os jogadores a se 
envolverem para alcançar um 
objetivo comum e a enfrentar os 
outros participantes para 
alcançar o objetivo antes ou 

melhor do que eles. Essa dinâmica gera uma 
motivação maior dos participantes, porque os 
desafia a fazer melhor do que seus oponentes. 
Elementos do jogo: equipes, guildas, ajuda de 
outros participantes, áreas de interação social, 
canais de comunicação, escambo, batalhas, 
combates, posições de bordo. 

Restrição de tempo 

Introduz uma pressão extra que pode 
ajudar a concretizar os esforços para 
resolver uma tarefa em um 
determinado período. 

Elementos do jogo: Contagem regressiva, para 
poder obter um benefício somente em um 
determinado momento. 
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Progresso 

Baseia-se na pedagogia do andaime, 
ou seja, orienta e apoia os alunos na 
organização de níveis ou categorias, 
com o objetivo de direcionar o 
progresso. Permite ao jogador, à 

medida que avança no jogo, desenvolver 
habilidades cada vez mais complexas ou difíceis. 
Elementos do jogo: Tutoriais para desenvolver 
habilidades iniciais, pontos de experiência, níveis, 
barras de progresso e acesso ao conteúdo 
bloqueado. 

Surpresa 

Incluir elementos inesperados 
no jogo pode ajudar a motivar e 
manter os jogadores envolvidos. 

Elementos do jogo: 
recompensas aleatórias, ovos de Páscoa 
(recursos ocultos), eventos especiais. 

Fonte: Blog de Gesvin. Disponível em: <https://gesvin.wordpress.com/tag/aula-invertida-y-

gamificacion/>. 

 

Vários são os elementos que a utilização de gamificação pode favorecer a 

aprendizagem, como desenvolvimento de habilidades tais como: cooperação, solução 

de problemas, pensamento crítico, criatividade. A gamificação poderá possibilitar uma 

disputa saudável que não tenha objetivo de rivalidade estimulando a capacidade de 

escolhas, de tomada de decisão, proporcionando aos alunos um envolvimento para 

que deixem de ser sujeitos passivos e se tornem sujeitos ativos do seu processo de 

aprendizagem uma vez que alguns dos critérios para os jogos é atingir metas, cumprir 

regras e alcançar os objetivos, além de um feedback instantâneo, pois o aluno sabe 

os acertos e os erros imediatamente, o que permite corrigi-los. 

Um projeto que explora a gamificação no Brasil é o Arkos, A Arkos é um portal 

inovador de incentivo à leitura, que utiliza conceitos da gamificação para criar o hábito 

leitor nas crianças. Voltado para alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental a Arkos 

auxilia na educação contribuindo para o desenvolvimento do aluno. O aluno acessa o 

portal, procura o livro que leu e responde a perguntas sobre o conteúdo. Acertando, 

ganha pontos, medalhas e adesivos virtuais, além de subir de nível e competir com os 

colegas. É um projeto que motiva os alunos a ler mais por meio de estratégias 

gamificadas. O projeto existe desde 2014 e já ultrapassou a marca de 300 escolas 

com 60.000 alunos registrados. O projeto tem a marca, segundo 99% dos professores 

cadastrados, de aumentar a média de leitura de livros de 1 para 5 por mês por seus 

alunos, o que auxiliou na melhora da interpretação de textos, na escrita de redações 

e até mesmo da participação nas aulas de português. 

Em suma, a gamificação pode favorecer o aprimoramento de habilidades que 

melhora a capacidade dos estudantes em executar atividades, usualmente, 

consideradas complexas e/ou repetitivas, atividades desafiadoras, retenção da 
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atenção dos alunos, maximização do aprendizado propondo soluções para resolução 

de problemas, socialização com atividades em grupos. 

A gamificação na educação poderia ser, como recurso pedagógico, um 

instrumento de motivação para o engajamento dos alunos no processo de 

aprendizagem e seu objetivo de contribuir com a construção do conhecimento, pois 

permite a participação no processo de aprendizagem de forma mais ativa, exploratória 

e participativa no processo. Os professores podem usar a gamificação como uma 

prática pedagógica para ser trabalhado no processo de aprendizagem já que além de 

ser o uso da tecnologia, o professor definirá os objetivos para que os alunos saibam 

o caminho a percorrer no jogo, pois nos games podem se estipular metas a serem 

atingidas, concretizando o aprendizado. 
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7. PERCURSO INVESTIGATIVO 

 

O percurso investigativo se deu na exploração do processo de avaliação 

diagnóstica, com o uso das TDIC, utilização de uma ferramenta da WEB 2.0 como 

recurso de aprendizagem e uso de dispositivo móvel nas práticas pedagógicas.  

Nessa pesquisa foi realizado uma atividade em grupo, utilizando uma 

ferramenta da Web 2.0, o app Kahoot, com propósito de verificar os potenciais dessa 

ferramenta na avaliação da aprendizagem no contexto da educação superior em um 

processo de avaliação diagnóstica. 

 O objeto da pesquisa foi um estudo sobre o app Kahoot, da Web 2.0, com a 

utilização de tecnologias móveis na avaliação da aprendizagem. Dessa forma o 

percurso investigativo iniciou-se primeiramente no desejo de desenvolver o projeto na 

educação superior, no curso de Engenharia, especificamente na disciplina de 

Geometria Analítica e Álgebra Linear uma vez que a pesquisadora conhece o universo 

pedagógico por atuar profissionalmente com avaliação envolvendo alunos e 

professores. A partir da escolha da disciplina e da professora, a pesquisadora 

apresentou o app Kahoot e seu funcionamento para que a professora elaborasse 

questões objetivas com intuito de diagnosticar os conteúdos prévios que os alunos 

ainda apresentavam dificuldades, pois o Kahoot fornece em tempo real o acerto e o 

erro dos alunos ao final de cada questão respondida apresentando um feedback. 

Dessa forma a professora preparou uma avaliação diagnóstica. 

 Após a preparação da avaliação diagnóstica a professora em sala de aula 

projetou as questões elaboradas no Kahoot e os alunos de posse de um dispositivo 

móvel, celular, com acesso à internet puderam utilizar o app para fazer a prova. Os 

alunos se organizaram em grupos e a professora foi projetando as perguntas uma a 

uma. Para responder cada pergunta, os alunos tinham um tempo limitado de 2 

minutos, pois o Kahoot é uma ferramenta de gamificação que computava os acertos 

com tempo de respostas. Assim proporcionou-se uma competição entre os grupos 

daqueles que escolhiam a opção correta em menor tempo. O interessante foi que a 

professora no momento em que os alunos respondiam as questões, já percebia as 

dificuldades em relação a um determinado conteúdo ou um conteúdo que os alunos 

já dominavam. No segundo momento da pesquisa foi promovido um grupo focal com 

estudantes selecionados por critério de disponibilidade, dezessete alunos nas duas 
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turmas. Ao final foi realizada uma entrevista semiestruturada com a professora a fim 

de conhecer sua percepção da ferramenta Kahoot enquanto recurso na avaliação.  

 

7.1 Sobre o Kahoot 

 

Kahoot é uma plataforma de criação de questionário, de quizzes,3 criado em 

2013. É estruturado a partir de uma vertente de gamificação aplicada à avaliação, na 

qual os jogadores podem interagir por meio da internet. Dessa forma, o professor gera 

códigos de acessos (PIN), que serão distribuídos aos alunos, para que estes possam 

se conectar ao ambiente virtual, iniciando, assim, o processo gamificado de avaliação, 

por meio de quis com o propósito de avaliar o conhecimento a partir de um sistema 

de respostas a perguntas de múltiplas escolhas, dando o resultado de imediato. 

Segundo Mattar (2013), o Kahoot é indicado para a utilização em sala de aula 

por se caracterizar como um game que permite a união dos alunos por meio dos 

smartphones, tablets e computadores deixando, dessa forma, o ambiente mais 

interativo. Esse tipo de app apresenta uma proposta de gamificação que permite a 

autonomia do aluno, propondo a resolução de problemas favorecendo a 

aprendizagem do aluno. 

É importante ressaltar que tanto para elaboração das perguntas quanto das 

respostas, no Kahoot existe uma limitação de caracteres, ou seja, permite a criação 

de perguntas curtas com respostas curtas. O endereço de acesso é 

https://create.kahoot.it/login. (Ver apêndice B, Figura 2). 

Em suma o Kahoot é um game, uma ferramenta da Web 2.0, com o qual os 

professores gratuitamente podem criar suas perguntas para que os alunos 

respondam. Podem ser incluídos vídeos e imagens nas questões com base no 

conteúdo escolhido pelo professor. Assim após o professor elaborar as questões, no 

dia da aula (avaliação) as perguntas são projetadas para que os alunos respondam. 

(Ver apêndice B, Figura 3). 

Para utilizar o Kahoot, os alunos devem estar de posse de um dispositivo móvel, 

um smartphone ou tablet, conectado à internet, e entrar através no endereço: 

https://kahoot.it/#/. É gerado um código (PIN) para os alunos acessarem o Kahoot, 

com seus dispositivos móveis, e responderem em tempo real às perguntas projetadas 

                                                           
3 Quizzes – Nome que se dá a testes de gamificação. 

https://kahoot.it/#/
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pelo professor. Após os alunos registrarem o código PIN, é solicitado um codinome. 

(Ver apêndice B, Figuras 4, 5 e 6). 

Dessa forma a professora já pode dar início à projeção da primeira pergunta. 

Para que isso ocorra, a escola precisa disponibilizar para aula um projetor para 

realização da atividade.  Após as respostas dos alunos é projetado em tempo real 

através de um gráfico. (Ver apêndice B, Figuras 7 e 8). 

Ao final de cada uma delas é apresentado um placar com a classificação 

(RANKING) da pontuação baseada no acerto e no tempo de resposta. (Ver apêndice 

B, Figura 9). 

Há sempre um tempo estipulado pelo professor para que os alunos respondam 

cada uma das perguntas, inclusive sendo possível o estabelecimento de tempos 

diferentes para cada uma delas, de forma que se pode restringir o processo de 

avaliação ao tempo da aula. 

Dessa maneira, o Kahoot, como um jogo, traz a dimensão da competição entre 

os alunos, o qual eles competem entre si, mas de forma lúdica, desafiadora, interativa, 

retendo sua atenção, resolvendo problemas e trabalhando com socialização através 

da atividade em grupo associada com avaliação uma vez que no Kahoot são 

elaboradas perguntas para que sejam respondidas de acordo com conteúdo. 

No próprio dispositivo do aluno quando ele acerta aparece uma tela em cor 

verde e quando erra aparece na tela a cor vermelha. (Ver apêndice B, Figura 10). 

Dessa forma, o Kahoot oferece ao aluno um retorno imediato de acerto ou erro de sua 

resposta em cada questão. 

Os resultados das questões resolvidas são mostrados pelo professor na sala 

de aula com a projeção na tela. 

 Assim o Kahoot pode ser usado na perspectiva de avaliação diagnóstica, para 

trabalhar conceitos anteriores e identificar quais conhecimentos os alunos ainda não 

adquiriram ou já adquiriram. Assim, permite ao professor basear suas aulas seguintes 

nesse feedback que contribuirá para o processo de aprendizagem, pois o professor 

ao visualizar os erros e os acertos dos alunos, poderá ter uma visão geral da turma 

ou individualizada do aluno no domínio de determinados conteúdo. Ao final da 

atividade o Kahoot gera um relatório de desempenho que poderá ser baixado pelo 

professor em arquivo no formato do Excel, apresentando incidências dos erros e 

acertos por questão, permitindo identificar inclusive eventuais concentrações de erros 

em determinada questão. Se uma parte significativa dos alunos marcou a mesma 
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alternativa errada, caberá ao professor a possibilidade de rever o conteúdo, pois pode 

ser uma dificuldade dos alunos em relação ao determinado conteúdo daquela 

questão. Ou seja, o professor poderá fornecer aos estudantes um feedback a partir 

do diagnóstico para a dificuldade de aprendizagem detectada, podendo trabalhar isso 

durante as aulas em outras práticas pedagógicas. (Ver apêndice B, Figura 11). 

Nesse sentido, essa pesquisa é importante para construção de um saber sobre 

como construir novas estratégias de avaliação utilizando os dispositivos móveis. 

Ressalta-se que o objetivo principal deste projeto foi o de verificar como uma 

professora de educação superior se relaciona com as TDIC, como é sua interação 

com uma ferramenta da Web 2, o Kahoot numa perspectiva de jogo, a gamificação 

como uma estratégia de avaliação diferentemente de provas escritas e presenciais 

bem como verificar o impacto em sua prática pedagógica e a reação dos alunos ao 

realizarem uma atividade avaliativa diagnóstica utilizando dispositivos móveis. 

Para alcançar o objetivo geral, algumas estratégias foram traçadas: identificar 

se é possível utilizar uma ferramenta da Web 2.0 para avaliação da aprendizagem; 

identificar se a gamificação é um estímulo motivador para os alunos na aplicação da 

ferramenta; identificar as percepções do professor ao utilizar em sua prática 

pedagógica a tecnologia para avaliação da aprendizagem. 

Primeiramente, a pesquisadora buscou identificar as concepções de avaliação 

que a professora tinha e quais as práticas de avaliação que foram aplicadas na escola. 

Foi preciso identificar a compreensão que a professora tinha sobre o sistema de 

avaliação da escola, como eram suas práticas pedagógicas. 

Antes da aplicação da atividade em sala de aula com os alunos ingressantes 

da disciplina de Geometria Analítica e Álgebra Linear de uma instituição de ensino 

superior, a ferramenta foi apresentada à professora para que conhecesse e 

planejasse a prática avaliativa. Assim, a pesquisadora realizou uma capacitação 

presencial com a professora envolvida, apresentou a ferramenta e demonstrou como 

são inseridas as questões no Kahoot. 

Na nossa pesquisa, a professora utilizou o Kahoot com os alunos para que 

posteriormente a pesquisadora pudesse identificar a sua percepção sobre a utilização 

em sala de aula, a TDIC na avaliação da aprendizagem. A nossa proposta era 

caracterizar como os professores entendem, avaliam uma ferramenta da Web 2.0 que 

permite avaliação diagnóstica e avaliação em processo, utilizando dispositivos 
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móveis, e a percepção dos alunos em realizar uma atividade de avaliação como um 

game que traz a dimensão da competição entre os alunos. 

 

7.2. Métodos e Técnicas 

 

Esta pesquisa se estrutura na abordagem qualitativa através de um estudo de 

caso para investigar as percepções dos alunos de ensino superior que participaram 

da atividade avaliativa diagnóstica proposta pela professora e a dela própria. Segundo 

(MERLEAU-PONTY, 1996, p.2), “percepção é uma visão fenomenológica do homem, 

do mundo e seus acontecimentos, sendo aberto para os fatores existenciais e, assim 

ter a compreensão referente a vários aspectos apresentados”. 

A pesquisadora elaborou algumas perguntas a fim de identificar como foi a 

experiência da professora e dos alunos ao utilizar o dispositivo móvel numa atividade 

de avaliação diagnóstica com o app Kahoot na dimensão de gamificação. 

A expressão pesquisa qualitativa assume diferentes significados no campo das 

ciências sociais. Compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que 

visam a descrever a decodificar os componentes de um sistema complexo de 

significados. (NEVES 1996).  

Minayo (2007) afirma que a pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes e que esse conjunto de 

fenômenos humanos é entendido como parte da realidade social. Por isto, no presente 

estudo optou-se pela utilização da abordagem qualitativa, já que por meio dela 

identificou-se as percepções da professora e dos alunos em relação a uma ferramenta 

tecnológica e de gamificação, o Kahoot como uma prática pedagógica para avaliação 

diagnóstica. 

A metodologia qualitativa preocupa-se com um nível de realidade que não pode 

ser quantificado, pois é subjetiva. Ludke e André (1986) identificam como 

características básicas desta pesquisa: o ambiente natural como fonte direta de 

dados; o pesquisador como seu principal instrumento; a descrição dos dados 

coletados; a preocupação com o processo que transcende o produto e a análise dos 

dados que tende a seguir um processo indutivo. 

Dentre as variações metodológicas de uma pesquisa qualitativa, Ludke e André 

(2003) apontam o estudo de caso. Embora o pesquisador parta de pressupostos 
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teóricos iniciais, deve estar aberto e atento ao surgimento de novos elementos e 

indagações, capazes de valorizar e influenciar o rumo do trabalho (LUDKE; ANDRÉ, 

2003). 

O estudo de caso, de acordo com Yin (2010), é uma investigação empírica de 

um fenômeno contemporâneo, dentro de um contexto da vida real. Assim, também, 

Ludke e André (2003) afirmam que o estudo de um caso deve ser bem delimitado, 

constitui-se como uma unidade dentro de um sistema mais amplo, parte do 

delineamento de questões relevantes sobre o tema a ser estudado e busca retratar a 

realidade de forma completa e profunda. 

O estudo de caso qualitativo estabelece uma investigação de uma unidade 

específica, situada em seu contexto, selecionada segundo critérios predeterminados 

e, utilizando múltiplas fontes de dados, que se propõe a oferecer uma visão holística 

do fenômeno estudado Alves-Mazzotti (2006). 

Na presente pesquisa apresentada foram utilizadas três técnicas para a coleta 

de dados: observação, grupo focal e entrevista. A pesquisa foi realizada a partir de 

uma prática avaliativa em sala de aula com alunos da disciplina Geometria Analítica e 

Álgebra Linear do turno da noite de um Centro Universitário de Belo Horizonte do 

curso superior de Engenharia. A professora aplicou o Kahoot com duas turmas da 

mesma disciplina, separadamente em horários alternados das aulas. Cada turma era 

composta de 60 alunos. 

Iniciando a parte prática da pesquisa fez-se uma breve capacitação da 

professora da disciplina de Geometria Analítica e Álgebra Linear do curso de 

Engenharia com auxílio de um tutorial elaborado pela pesquisadora no qual ensinou-

a o modo de cadastrar as questões no app Kahoot, pois a professora não tinha usado 

a ferramenta por desconhecimento da mesma. O segundo passo na investigação foi 

a observação da utilização do Kahoot pela professora com os alunos em sala de aula 

em uma perspectiva de avaliação diagnóstica. Depois foi promovido um grupo focal 

com estudantes selecionados das duas turmas por critério de disponibilidade de 

horário. Por fim foi realizada uma entrevista semiestruturada com a professora 

selecionada a fim de conhecer sua percepção da ferramenta Kahoot enquanto recurso 

na avaliação. 

A técnica de observação segundo Lakatos (2003), também é considerada uma 

coleta de dados para conseguir informações sob determinados aspectos da realidade. 

Ela ajuda o pesquisador a identificar e obter provas a respeito de objetivos sobre os 
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quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu comportamento. Foi 

uma observação não participante, o pesquisador presencia o fato, mas não participa 

dele, o papel é de espectador. 

A pesquisadora acompanhou as duas aulas das duas turmas da professora de 

aplicação da avaliação diagnóstica com a utilização do Kahoot e também as duas 

aulas do feedback. Observou a reação dos alunos enquanto respondiam às 

perguntas. Foi um jogo com regras, metas e objetivos, uma competição através do 

lúdico que proporcionou a interação, a resolução de problema através das questões 

desafiadoras que foram elaboradas pela professora. 

A observação foi importante porque possibilitou a pesquisadora identificar 

reações dos alunos no momento da aplicação do Kahoot, foi possível observar as 

expressões faciais, corporais, escutar o que os alunos dialogavam na hora de resolver 

e responder as questões. Após a observação foi aplicado o segundo instrumento de 

pesquisa que foi a técnica do Grupo Focal com os estudantes. Grupo focal é um 

conjunto de pessoas selecionadas, por critérios definidos como, por exemplo, 

disponibilidade, reunidas por pesquisadores para discutir e comentar um tema, que é 

objeto de pesquisa, a partir de sua experiência pessoal envolvendo uma atividade 

coletiva. A pesquisa com grupos focais tem por objetivo captar, a partir das trocas 

realizadas no grupo, conceitos, sentimentos, atitudes, crenças, experiências e 

reações, de um modo que não seria possível com outros métodos. Isto permite ao 

pesquisador conseguir grande quantidade de informação maior para um período de 

tempo menor. 

O grupo focal, por ser uma técnica de levantamento de dados que se produz 

pela dinâmica interacional de um grupo de pessoas com um facilitador, que neste caso 

foi a própria pesquisadora, exigiu alguns cuidados na aplicação, especialmente que 

se mantivesse o foco no assunto sob investigação, ainda que tivesse um clima aberto 

às discussões, propiciou-se que os participantes adquirissem confiança e 

expressassem suas opiniões de forma ativa. Os participantes de forma geral quando 

confiam no pesquisador expressam mais suas opiniões ativamente. 

Após grupo focal, foi realizada com a professora uma entrevista 

semiestruturada com objetivos essenciais para análise da pesquisa: identificar 

algumas práticas pedagógicas da professora no que dizem respeito ao uso 

profissional das tecnologias, identificar sua opinião sobre potencial do Kahoot 

enquanto instrumento de avaliação diagnóstica e formativa de aprendizagem. 
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De acordo com Moreira (2002, pg.54), a entrevista pode ser definida como “uma 

conversa entre duas ou mais pessoas com um propósito específico em mente”. As 

entrevistas são aplicadas para que o pesquisador obtenha informações que 

provavelmente os entrevistados têm. 

Para Lüdke e André (1986), a técnica de entrevista que mais se adapta aos 

estudos do ambiente educacional é a que apresenta um esquema mais livre, já que 

esse instrumento permite mais flexibilidade no momento da entrevista. O pesquisador 

poderá fazer perguntas adicionais para elucidar questões que não ficaram claras ou 

ajudar a recompor o contexto da entrevista. 

Segundo Oliveira (2008), nas entrevistas semiestruturadas, o entrevistado no 

momento das perguntas pode dar respostas relativamente livres. Caso haja a 

necessidade, o pesquisador pode acrescentar uma questão não prevista, dependendo 

das respostas dos entrevistados. A entrevista semiestruturada permite não somente 

a realização de perguntas que são necessárias à pesquisa e não podem ser deixadas 

de lado, mas também a relativização dessas perguntas, dando liberdade ao 

entrevistado e a possibilidade de surgir novos questionamentos não previstos pelo 

pesquisador, o que poderá ocasionar uma melhor compreensão do objeto em 

questão. 

A principal vantagem da entrevista semiestruturada de forma geral produz uma 

melhor amostra da investigação e possui uma flexibilidade quanto à duração, 

permitindo uma entrevista mais profunda sobre a pesquisa. Além disso, a interação 

do entrevistador com o entrevistado favorece as respostas espontâneas por causa da 

proximidade entre as duas partes, a naturalidade que têm podem fazer surgir questões 

inesperadas ao entrevistador que poderão ser de grande utilidade na pesquisa. 

Através da entrevista semiestruturada, a pesquisadora buscou saber como a 

professora da educação superior avaliou a utilização do Kahoot em um contexto real 

de sala de aula, com a finalidade de avaliação diagnóstica e formativa da 

aprendizagem.  
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8. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Na presente pesquisa realizada foram utilizadas três técnicas para a coleta de 

dados: observação, grupo focal e entrevista. A pesquisa foi realizada a partir de uma 

prática pedagógica avaliativa com uso do Kahoot em sala de aula com alunos da 

disciplina Geometria Analítica e Álgebra Linear do turno da noite de um Centro 

Universitário de Belo Horizonte do curso superior de Engenharia. A professora aplicou 

o Kahoot com duas turmas, cada uma separadamente em horários alternados das 

aulas. 

A pesquisadora buscou identificar as percepções da professora e dos alunos 

em relação ao uso de uma ferramenta da Web 2.0, o Kahoot que proporciona também 

a gamificação além da utilização de dispositivo móvel numa prática pedagógica para 

avaliação diagnóstica. Para análise foram transcritas todas as falas da professora 

entrevistada e todas as respostas que os dezessete alunos deram no grupo focal a 

fim de analisar os dados obtidos para a presente pesquisa. 

Dessa forma, na entrevista semiestruturada perguntei à professora quais foram 

os critérios utilizados na escolha das questões elaboradas e obtive a seguinte 

resposta: 

 

“[...] Como era uma avaliação diagnóstica, elaborei questões que envolviam 
conteúdos trabalhados no semestre anterior e até mesmo no ensino médio. 
Também levei em consideração o tempo máximo de dois minutos para a 
resposta colocando questões que não exigiam muito tempo de raciocínio, e 
sim respostas mais imediatas.” (Professora).4 

 

Essa prática da utilização de avaliação diagnóstica possibilitou a professora 

identificar as causas das dificuldades específicas dos estudantes na assimilação do 

conhecimento e que apresentam necessidades de aprendizagem. Destaca-se que a 

escolha da pesquisadora por esta professora foi pela disciplina ministrada ter 

conteúdos embasados em cálculos utilizados em disciplinas já cursadas pelos alunos 

em períodos anteriores e que os alunos precisariam resgatar seus conhecimentos 

aprendidos e aplicá-los na atual disciplina de Geometria Analítica e Álgebra Linear a 

qual possibilitaria a prática realizada. Segundo Lorencini (2013), avaliação diagnóstica 

                                                           
4 Relato da professora em entrevista conduzida pela pesquisadora Raquel Leite Barbosa. Belo Horizonte, set. 
2017. 
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possibilita ao professor obter informações sobre o nível de aprendizagem dos alunos 

referente ao conteúdo, ou assunto da disciplina correspondente. E, o objetivo da 

Professora ao elaborar as questões para aplicar aos seus alunos através do Kahoot 

foi o de identificar através dos acertos e erros nas questões, o que os alunos tinham 

de dificuldade ou já tinham conhecimento, ou até mesmo precisariam voltar a um 

determinado conteúdo já estudado em disciplinas anteriores para resgatá-los e aplicá-

los à disciplina correspondente lecionada pela professora.  

Ressalta-se que para elaboração das perguntas quanto das respostas no 

Kahoot existe uma limitação de caracteres, 95 para a pergunta e 60 para cada uma 

das quatro alternativas de respostas. Dessa forma a professora teve que elaborar 

questões mais objetivas para que os alunos as resolvessem. O tempo máximo de 

resposta permitido pelo App é de 120 segundos e a professora optou por utilizar esse 

tempo máximo de resposta dada para os alunos responderem cada questão. 

Como os alunos eram ingressantes no curso de Engenharia a professora 

preparou 10 questões com conteúdos básicos envolvendo cálculos matemáticos que 

seriam pré-requisitos para disciplinas de Geometria Analítica e Álgebra Linear de 

modo que ao final da atividade pudesse ter um diagnóstico das duas turmas para 

identificar se nesses conteúdos os alunos tinham alguma dificuldade de 

aprendizagem, ou seja, ter um diagnóstico. Pode-se dizer que a prática realizada 

utilizando o Kahoot com os alunos, foi a aplicação de uma prova. Mas esse 

instrumento avaliativo prova foi utilizado de forma diferentemente das tradicionais 

aplicadas no contexto educacional com a utilização de recurso da tecnologia e da 

gamificação. 

Antes de iniciar a prática pedagógica avaliativa com a utilização do Kahoot, a 

professora iniciou sua aula como de costume seguindo seu plano de ensino. Depois 

de 40 minutos de aula expositiva a sala foi dividida em grupos de 3 alunos e a 

professora orientou que cada grupo deveria estar de posse de um dispositivo móvel, 

entrar na internet e localizar o site do app, Kahoot. Neste momento, os alunos ainda 

sem uma explicação da atividade se organizaram aleatoriamente enquanto a 

professora preparava a projeção do site antes de iniciar o Kahoot. A pesquisadora no 

início da prática pedagógica ficou na posição de observadora para coletar suas 

impressões no que se referiu ao comportamento e reação dos alunos ao realizar a 

atividade e também ao comportamento da professora ao utilizar o Kahoot. Iniciando a 

atividade a professora deu uma breve explicação sobre o que ocorreria, dizendo que: 
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“[...] vocês agora farão uma atividade utilizando o celular, a internet e o material que 

vocês têm da disciplina podendo consultar cadernos e livros.” (Professora).5 

Mesmo os alunos podendo consultar livros e cadernos, não se descaracterizou 

a avaliação como diagnóstica, pois para que os alunos pudessem acertar as questões 

elaboradas pela professora eles teriam que resolver cada questão buscando os 

conhecimentos prévios e articulando com o conteúdo atual trabalhado da disciplina. A 

possibilidade de consultar os materiais de certa maneira exigia-se um tempo de 

consulta maior que o tempo estipulado para responder as questões, assim eles teriam 

que utilizar dos conhecimentos prévios para a feitura das questões. Além do mais, a 

professora elaborou as questões de acordo com o que já tinha sido ensinado em 

disciplinas anteriores e que era necessário para a sequência no aprendizado. 

Para Lorencini (2013), avaliação diagnóstica mesmo sendo com consulta de 

matérias do assunto tratado na disciplina, permite verificar habilidades, como a 

interpretação, o desenvolvimento de estratégias, a argumentação e análise. Por meio 

desta avaliação diagnóstica os alunos foram levados a resgatar seus conhecimentos 

anteriores e a professora através dos erros e dos acertos pode identificar se para esse 

novo conteúdo dessa disciplina necessitaria de revisão teórica de algum assunto ou 

se poderia avançar na matéria. 

Após os grupos formados, a professora pediu que através dos celulares 

acessassem a internet no endereço eletrônico https://kahoot.it ou baixassem o 

aplicativo do App no smartphone. Depois a professora pediu que cada grupo se 

cadastrasse com um codinome e avisou que seriam permitidos 2 minutos para que 

respondessem cada pergunta, de um total de 10 questões sobre conteúdos de pré-

requisitos da disciplina ministrada. Face a observação da pesquisadora, os alunos 

demonstraram apreensão sobre o que aconteceria. A apreensão foi percebida em 

gestos corporais observados, tais como colocar a mão na cabeça, no rosto e 

expressões faciais como semblantes de preocupação além do silêncio inicial. É 

importante ressaltar que a professora não utilizou com os alunos o termo, prova, 

avaliação, teste, algo que os alunos pudessem perceber que fariam uma atividade 

avaliativa. 

                                                           
5 Relato da professora em entrevista conduzida pela pesquisadora Raquel Leite Barbosa. Belo Horizonte, set. 
2017. 

https://kahoot.it/
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Iniciou-se a projeção da primeira pergunta. A pesquisadora observou que no 

início da atividade, já na primeira questão, os alunos se silenciaram, demonstrando 

semblantes de apreensão e de tensão já que responderiam perguntas sobre um 

conteúdo sem ter sido informados anteriormente para que pudessem se preparar e 

havia o natural medo do erro. Segundo Torres (2016), o erro na avaliação tem o 

caráter punitivo que ocasiona aos alunos tensão no momento da avaliação. Ao ser 

projetada a primeira pergunta os alunos, ainda tímidos e ressabiados, usaram o tempo 

máximo para responder.  

Encerrado o tempo da primeira pergunta, apareceu na tela de projeção o 

ranking dos cinco primeiros colocados. Neste momento, observou-se um burburinho 

dos alunos que entenderam que se tratava de um jogo. E pode-se ouvir a fala do 

aluno: “[...]. A gente acertou, mas demoramos a responder!”6 (Aluno)6. 

Vale ressaltar que após a resposta da primeira pergunta, avaliação diagnóstica 

já se apresentava, pois na ferramenta já aparece tanto os erros e os acertos na 

quantidade, além de um gráfico permitindo em tempo real um diagnóstico para a 

professora sobre as respostas dadas. 

E assim sucessivamente se projetaram as demais perguntas. A cada resposta 

o ranking ia mudando, de grupo em grupo, e os alunos começaram a se motivar com 

a atividade, e o semblante de tensão mudou-se em atitudes de risos, de torcidas e de 

descontração. 

Nesse sentido, segundo Torres (2016) “cabe fazer uma reflexão sobre as 

formas de avaliar e como o erro é visto nesses processos avaliativos que acontecem 

nos processos de ensino e aprendizagem”. 

Já no grupo focal realizado pela pesquisadora com os mesmos alunos, porém 

com um grupo menor após a atividade em sala, os alunos compartilharam com a 

pesquisadora suas impressões sobre a atividade proposta da utilização de um app, 

na internet e do uso de um dispositivo móvel na avaliação: “[...]. No início fiquei 

surpresa em utilizar o celular.” (Aluna 1)7; “[...] fiquei curiosa.” (Aluno 2)7. 

O depoimento da aluna 2 mostra o uso do celular em atividade avaliativa no 

processo de aprendizagem como algo novo e inusitado uma vez que os professores 

utilizam em suas aulas materiais como livros e apostilas no processo de 

                                                           
6 Fala de aluno no momento da observação conduzido pela pesquisadora Raquel Leite Barbosa. Belo Horizonte, 
set. 2017. 
7 Relato de aluno em grupo focal conduzido pela pesquisadora Raquel Leite Barbosa. Belo Horizonte, set. 2017. 
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aprendizagem. Dessa forma, os dispositivos móveis podem ser um recurso facilitador 

no processo de ensino e aprendizagem, uma ferramenta para interação entre os 

alunos e também entre alunos e professores. As tecnologias, quando aplicadas à 

educação, despertam o interesse dos discentes, tornando mais agradável o 

aprendizado. O uso de dispositivo móvel na educação, pode significar uma 

possibilidade de transformar o processo de cópia, transmissão e imposição de 

conhecimentos prontos, próprios do modelo tradicional de educação, num processo 

dinâmico de estruturação, potencialização e fortalecimento de novas ideias, as quais 

podem transformar a escola num espaço vivo de produção, recepção e socialização 

de conhecimentos. 

Entende-se que existe uma discussão sobre o uso do celular em sala de aula 

de ser um instrumento de dispersão para os alunos. Porém de acordo com Antônio 

(2010, p. 15), “o que causa a distração dos alunos é o desinteresse pela aula e não a 

existência pura e simples de um telefone celular” como se apresenta na fala do aluno 

3: “[...]. Senti uma adrenalina por causa da competição e achei que foi um incentivo, 

interagiu a turma, envolveu conteúdos passados, foi uma revisão.” (Aluno 3)8. 

Esse depoimento mostrou o engajamento na atividade através da construção 

individual e coletiva dos conhecimentos, além das perguntas elaboradas pela 

professora serem de assuntos e conteúdos prévios já trabalhado com os alunos em 

momentos anteriores. A gamificação proporcionou a interação entre os componentes 

dos grupos por meio da competitividade para acertar as respostas com menor tempo, 

sendo que o total de cada questão era de 120 segundos, mas quem respondia 

primeiro sai na frente.  

O uso da tecnologia móvel na sala de aula pode gerar aspectos positivos, 

principalmente por se entender que o mesmo estimula o desenvolvimento da 

autonomia, curiosidade, criatividade e socialização promovendo a construção de 

conhecimento (MOUSQUER; ROLIM, 2011). Por isso o dispositivo móvel possibilita 

modificar o processo de construção dos conhecimentos num processo dinâmico que 

transforma a escola num espaço vivo de produção, recepção e socialização de 

informações. 

Segundo a professora, os alunos, em sua maioria, se envolveram bastante na 

prática pedagógica havendo a interação desde o início quando tinham que nomear os 

                                                           
8 Relato de aluno em grupo focal conduzido pela pesquisadora Raquel Leite Barbosa. Belo Horizonte, set. 2017. 
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grupos. Foi observação da pesquisadora que, os grupos melhores classificados 

começaram a disputar entre si o primeiro lugar. Já poucos alunos não se envolveram 

com a atividade, isso pode ter sido por terem dificuldades na disciplina, no conteúdo 

abordado das questões ou talvez pelo fato dos alunos não serem habituados com 

esse tipo de prática pedagógica conforme relata o aluno 4: “[...] porém nem todos 

envolvem nesse tipo de atividade em grupo.” (Aluno 4)9  

Em geral, o aluno se submete a uma avaliação somativa utilizando como 

instrumento a prova, que é pautada exclusivamente à atribuição de uma nota 

classificatória e que ao final o aluno por ser aprovado ou reprovado. Mas ao contrário 

da avaliação somativa, a proposta da atividade da professora ao utilizar o Kahoot foi 

de promover uma avaliação diagnóstica a fim de identificar as suficiências e 

insuficiências dos alunos para que, posteriormente, se necessário rever os conteúdos 

da disciplina em sala de aula, buscando maior aproveitamento da aprendizagem. 

Um ponto de atenção da pesquisadora em realizar a pesquisa no ensino 

superior foi referente a interface do Kahoot apresentar aspecto lúdico com muitas 

cores e com imagens mais infantis. Mas isso não interferiu de forma negativa, pelo 

contrário, os alunos tiveram que utilizar o dispositivo móvel para responder as 

questões uma vez que as alternativas apareciam no visor do telefone em formato de 

figuras geométricas cada uma de uma cor diferente. Vale ressaltar que o celular é 

usualmente utilizado para o lazer, mas foi utilizado em outro aspecto em sala de aula, 

como objeto de aprendizado para auxiliar e aumentar sua motivação pelo processo 

de aprender conforme relatado nos depoimentos dos alunos 5 e 6: “[...]. Achei que 

atraiu, que deu um sentido de brincadeira, deu leveza, estamos acostumados às 

atividades em cinza, maçante que de repente (SIC) vem algo colorido diferente que 

deu um alívio.” (Aluna 5)9; “[...]. Estimula imaginação, te prende, chamativo, estimula 

sua memória visual, acelera o raciocínio, saiu do padrão tradicional, remeteu ao 

videogame, a tecnologia.” (Aluno 6)9. 

Segundo a professora: “[...]. A interface lúdica acabou por motivar os alunos 

dando um ar mais leve para a aula e fez com que os alunos fizessem um diagnóstico 

“sem perceber” que estavam fazendo. Foi uma brincadeira levada a 

sério.”(Professora)10. 

                                                           
9 Relato de aluno em grupo focal conduzido pela pesquisadora Raquel Leite Barbosa. Belo Horizonte, set. 2017. 
10 Relato da professora em entrevista conduzida pela pesquisadora Raquel Leite Barbosa. Belo Horizonte, set. 
2017. 
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Sabe-se que as escolas em geral estão preocupadas com o uso dos celulares 

em sala de aula uma vez que ele tem sido um instrumento que perturba e incomoda 

os professores, os alunos não prestam atenção nas aulas e ficam somente em redes 

sociais e em salas de bate-papo. E esse ponto foi abordado com grupo focal e os 

próprios alunos relataram utilizar o celular no momento da aula para fins de lazer. 

Esse ponto também foi destaque na entrevista semiestruturada com a professora: 

“[...]. O uso do celular em sala como ferramenta para o ensino é novidade nas minhas 

aulas. Não o havia utilizado anteriormente.”(Professora).11 

Mais uma vez os alunos trazem informações do estranhamento em utilizar o 

celular em sala de aula como instrumento de colaboração no processo de 

aprendizagem: “[...]. Meu sonho.” (Aluno 7)12; “[...]. Interessante”, mas acho que pode 

dar problema por causa da “cola” “Se tiver um celular melhor que o do colega pode 

favorecer por causa da rapidez da conexão, da internet.” (Aluna 8).12 

Ressaltam-se dois pontos nesses comentários: observou-se que os alunos não 

utilizam a consulta no material do conteúdo quando foram avaliados e que o uso da 

internet ainda é um problema de conexão o qual beneficia mais uns que outros uma 

vez que existem aparelhos com maior velocidade de conexão à internet e, o app 

Kahoot tem um tempo limitado para se responder cada questão. Mas na presente 

pesquisa não buscamos abordar esse fator referente a velocidade de conexão, até 

porque seria necessário um estudo técnico sobre os dispositivos móveis utilizados 

pelos grupos de estudantes e as formas de acesso à internet, o que fugia ao objetivo 

da pesquisa e à nossa capacidade investigativa. 

A pesquisadora observou que determinado grupo de alunos dizia que a internet 

estava lenta e que demorava para aparecer as opções de respostas (imagens das 

figuras geométricas) na tela do celular. E esse fato deve ser considerado na 

preparação da aplicação do Kahoot. Segundo Rodrigues (2011), a internet em sala de 

aula é uma maneira inovadora de se trabalhar os conteúdos, mas é necessário que 

as escolas tenham recursos para sua funcionalidade. 

Além do uso da tecnologia os alunos puderam trabalhar em grupos de 3. E, 

alguns pontos foram discutidos no grupo focal com os alunos e na entrevista 

                                                           
11 Relato da professora em entrevista conduzida pela pesquisadora Raquel Leite Barbosa. Belo Horizonte, set. 
2017. 
12 Relato de aluno em grupo focal conduzido pela pesquisadora Raquel Leite Barbosa. Belo Horizonte, set. 2017. 
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semiestruturada com a professora sobre o trabalho em grupo: [...]. A maior motivação 

foi a competição, poder responder antes do outro, a gente tenta ser um pouco melhor, 

esforça mais. (Aluno 9)13; [...]. Eu não concordo que deveria trabalhar em cima da 

competição, que isso faz o aluno a se esforçar mais, dessa forma pode deixar de ser 

saudável. (Aluno 10)13; [...]. Nesse caso a competição foi sadia porque foi feita em 

grupo, não estava valendo ponto e havia a possibilidade de mais de um grupo se 

destacar. (Professora)14. 

Tivemos um depoimento abordando duas facetas do jogo e da competição. O 

primeiro, do aluno 10, referiu-se ao jogo como exclusivamente estratégia para 

competir, onde um ganha outro perde. O segundo depoimento é da professora que 

remete ao que Kishimoto (1996, p.24) diz sobre o jogo: “[...] se for um jogo educativo 

contribui para o desenvolvimento de habilidades e construção de saberes”. Os jogos 

favorecem a interação entre os participantes mesmo sendo uma competição, pois 

pode resgatar o aspecto lúdico e prazeroso da aprendizagem. 

Piaget (1975) explica o jogo como um dos processos fundamentais para a 

formação dos indivíduos uma vez que por meio de suas diferentes manifestações são 

desenvolvidas a capacidade de simbolização, a moral e esquemas intelectuais, entre 

outros aspectos. Do egocentrismo à cooperação o indivíduo torna-se capaz de 

relacionar-se com o outro e aprende que para jogar precisa levar em conta o 

pensamento de seus companheiros e adversários. Nesse processo, também se 

aprende a lidar com as regras que compõem o ambiente do jogo, precisam ser 

analisadas, discutidas e a partir do consenso são acordadas e respeitadas para o 

início da disputa. 

As metodologias de ensino baseadas em trabalhos em grupo devem 

desempenhar um papel central, na medida em que permitem aos alunos se 

apropriarem do conhecimento e aprender sobre a resolução de conflitos. O trabalho 

em grupo na sala de aula é, hoje, favorecido pela expansão das tecnologias digitais e 

plataformas colaborativas. No trabalho em grupo os alunos aprendem a resolver 

conflitos e tomar uma decisão coletiva que antes trabalhando individualmente a 

decisão era somente daquele aluno. Saber trabalhar em grupo é uma das habilidades 

entendidas como essenciais na contemporaneidade. Assim sendo, deve ser 

                                                           
13 Relato de aluno em grupo focal conduzido pela pesquisadora Raquel Leite Barbosa. Belo Horizonte, set. 2017. 
14 Relato da professora em entrevista conduzida pela pesquisadora Raquel Leite Barbosa. Belo Horizonte, set. 
2017. 
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compromisso da escola estabelecer estratégias para o desenvolvimento desta 

habilidade (TRILLING, FADEL, 2009) 

 

“[...]. Achei que atividade traz o mundo lá fora, pois no ambiente coorporativo 
é trabalhado em equipe, saber dialogar, capacidade de raciocínio mais 
rápido. Tem que abolir atividade maçante de prova individual, tem que partir 
de um princípio novo, ter iniciativas novas, principalmente para quem está no 
curso superior.” (Aluno 11)15 

 

O depoimento do Aluno 11 traz o trabalho em equipe e o diálogo, dois fatores 

importantes que os professores precisam desenvolver nos alunos, habilidade de 

trabalhar em grupo requer saber dialogar, escutar, respeitar a opinião do outro, 

resolver conflitos e problemas, habilidades estas que ultrapassam as escolas e 

chegam ao mercado de trabalho mas,  muitas vezes os alunos não estão preparados 

para estes desafios pois não foi trabalhado na escola e oportunizado práticas 

pedagógicas que favorecessem esse aprendizado. 

A sociedade contemporânea é marcada pela tecnologia digital e requer 

habilidades cognitivas como atenção, memória, raciocínio, e compreensão das 

informações técnicas da mídia para depois aplicá-las em diferentes situações com 

metas e tarefas específicas tanto para os professores quanto para os alunos. 

Quando reconhece a importância da incorporação desses recursos na prática 

pedagógica, o professor incentiva a reflexão e o debate que cerca os recursos 

midiáticos e o uso de smartphones na educação. Isso não depende da tecnologia, 

mas da atitude profunda do educador e do educando, de ambos quererem aprender. 

A tecnologia pode ser útil para integrar o que se observa no mundo no dia-a-dia e para 

fazer disso objeto de reflexão. Ela nos permite fazer essa ponte, trazer os conteúdos 

de forma mais ágil e devolvê-los de novo ao cotidiano, possibilitando a interação entre 

alunos, colegas e professores: “[...]. Tenho mais facilidade em aprender, gosto de 

outras opiniões e no momento da atividade eu achava que era uma resposta e meu 

colega achava que era outra e discutimos qual seria a correta para encontrar a 

resposta.” (Aluno 12)15 

Em suma, as práticas pedagógicas devem apresentar feedback, autoavaliação, 

avaliação entre pares, discussão com outros grupos e atividades para 

desenvolvimento da aprendizagem. Dessa forma, é importante engajar professores 

                                                           
15 Relato de aluno em grupo focal conduzido pela pesquisadora Raquel Leite Barbosa. Belo Horizonte, set. 2017. 
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na promoção de mudanças significativas nas suas práticas pedagógicas, no 

relacionamento com os alunos, nas metodologias utilizadas, na avaliação, com a 

utilização das tecnologias digitais. E, com a experiência vivenciada pelos alunos 

conforme depoimento do Aluno 12, a tecnologia pode favorecer uma prática 

pedagógica realizada em grupo, oportunizando uma discussão e uma tomada de 

decisão única para o grupo. Os alunos em seus depoimentos relataram o quanto essa 

prática proporcionou um aprendizado com o envolvimento de outras opiniões sobre o 

mesmo assunto. 

 

“[...]. A ciência já está mostrando que se o funcionário estiver feliz ele produz 
mais porque se sente melhor e na escola teria que ser da mesma forma, está 
num ambiente agradável e feliz a gente vai se sentir mais animado para estar 
ali e participar.” (Aluno 13)16 

 

 Após aplicação da prática pedagógica em sala de aula pela professora, a 

pesquisadora observou o quanto os alunos estavam envolvidos e empolgados. Porém 

só foi observado na metade da atividade, pois no início os alunos estavam apreensivos 

e na expectativa de como seriam avaliados uma vez que teriam perguntas para serem 

respondidas de acordo com assunto da disciplina que perceberam que era uma 

prática avaliativa utilizando tecnologia, gamificação e em grupo podendo inclusive 

consultar os materiais, os alunos foram se envolvendo com a atividade. 

 

“[...]. Percebi três tipos de grupos: os que tinham uma liderança que 
praticamente resolvia as questões individualmente; os que discutiam as 
respostas e marcavam após o consenso e os que “chutavam” as respostas 
por não saberem o conteúdo.” (Professora).17 

 

Esse relato da professora mostra diferentes comportamentos dos alunos 

quando envolvidos em atividades em grupo. De fato, quando os alunos realizam uma 

atividade em grupo é proporcionado o diálogo, a troca de ideias e conhecimentos, já 

em atividade individual essas habilidades são impossibilitadas de serem trabalhadas. 

A oportunidade de discutir uma opinião e escutar o que o outro também tem a dizer 

sobre o mesmo assunto é um momento de aprendizagem e esse é o objetivo da 

avaliação, oportunizar o aprendizado. Nesse depoimento a professora trouxe 

                                                           
16 Relato de aluno em grupo focal conduzido pela pesquisadora Raquel Leite Barbosa. Belo Horizonte, set. 2017. 
17 Relato da professora em entrevista conduzida pela pesquisadora Raquel Leite Barbosa. Belo Horizonte, set. 
2017. 
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situações diferentes que ela percebeu no momento em que os alunos realizavam a 

avaliação em grupo em que os alunos tiveram diferentes comportamentos. 

Segundo Fernandes (2016), é importante que o professor elabore práticas de 

ensino e de avaliação associadas à melhoria da aprendizagem. Atividades em grupo 

podem favorecer a interação com os colegas e também com docentes. Trabalhar em 

grupo favorece aos alunos a colaboração, análise de tarefas, planejamento, gestão 

do tempo, envolvimento na discussão, autorregulação e capacidades metacognitiva 

possibilitando aos professores darem um feedback em grupo para que os alunos se 

percebam enquanto grupo pois uma das habilidades do século XXI é saber trabalhar 

em equipe. 

O Department of Labor dos Estados Unidos (correspondente ao nosso 

Ministério do Trabalho) criou uma comissão para definir quais seriam as habilidades 

necessárias no mundo do trabalho nos anos 2000, a Secretary's Commission on 

Achieving Necessary Skills (SCANS). A Comissão do Secretário para a obtenção de 

habilidades necessárias (SCANS) foi estabelecida em fevereiro de 1990 para 

examinar as demandas do local de trabalho e determinar se a força de trabalho atual 

e futura é capaz de atender àquelas demandas. Os entrevistados eram estudantes de 

engenharia inseridos nesse novo mundo do trabalho. O primeiro relatório foi publicado 

em junho de 1991 nomeado “What work”, que informava aos educadores e 

empregadores estudantes e trabalhadores o que precisam saber e ser capazes de 

fazer para ter sucesso no trabalho. 

De acordo com a pesquisa mais da metade dos jovens saem da escola sem as 

habilidades básicas necessárias para encontrar e manter um bom emprego no 

mercado de trabalho como a formação interpessoal, liderança, uso de tecnologia, 

ensinar os outros, atender clientes, trabalhar com diversidade cultural, solucionar 

problemas.  

A Fundação SCANS mostra que as habilidades devem permear: leitura de 

habilidades básicas, escrever, aritmética, matemática, falar, ouvir, pensamento 

Criativo de Habilidades de Pensar, tomada de decisão, solução de problemas, saber 

aprender, raciocínio, auto estima, autogerenciamento, integridade / honestidade. 

Dessa forma, a pesquisa concluiu que essas habilidades precisam ser trabalhadas 

previamente e que essas habilidades podem ser ensinadas em uma variedade de 

cursos, como, arte, música, ciência, matemática.  
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“[...]. Achei bom que incentivou o raciocínio lógico e matemático, teve que 
interpretar, o tempo incentivou a responder mais rápido e certo. O mercado 
de trabalho exige que tenhamos respostas rápidas e corretas. Quem tem o 
tempo de raciocínio mais lento vai pela intuição.” (Aluno 14)18 

 

O depoimento do Aluno 14 mostra exatamente o que a pesquisa, O Department 

of Labor do Estados Unidos identificou no que se referiu a habilidades para o mercado 

de trabalho. Dessa forma, a escola irá oportunizar práticas pedagógicas favoráveis ao 

desenvolvimento de habilidades que podem ser adquiridas nas atividades em grupo. 

 

“[...]. A prova da forma como é hoje é também uma pressão porque já sai de 
casa pensando que tem que fazer uma prova e a pessoa trava porque o fato 
de ser avaliado por nota pesa muito e o aplicativo tirou esse peso deixando 
mais tranquilo.” (Aluna 15)18 

 

O depoimento da aluna 15 traz o sentimento dos alunos ao realizar uma prova, 

ao serem avaliados, como tensão, ansiedade, medo. E da forma como é apresentado 

o Kahoot desde a estrutura, as cores, o design, além da gamificação proporcionou 

para os alunos um momento de alívio, tranquilidade além de poderem trabalhar em 

grupo estimulando a aprendizagem em uma prática avaliativa mais atraente. 

Com a utilização do Kahoot, ao final de cada questão, a resposta correta e o 

índice de acerto e erro eram projetados para as turmas, assim a professora já percebia 

como seus alunos estavam se saindo nas questões da Disciplina de Geometria 

Analítica e Álgebra Linear. Ademais, na tela do smartphone, cada grupo de alunos 

podia perceber como estava quanto aos conhecimentos necessários na disciplina 

porque ao responder cada questão pelo celular aparecia se acertavam ou erravam a 

questão: “[...]. Gente não acredito que vocês erraram essa questão...essa era a mais 

fácil.” (Professora).19 

 Neste momento a professora percebeu como essa prática mostrou para ela a 

noção de conhecimento dos alunos, como eles estavam em relação a aprendizagem 

daquele conteúdo retratado naquela questão. A professora ficou surpresa uma vez 

que a questão segundo ela era de conteúdo mais fácil e teve o índice de assertividade 

baixo, ou seja, muitos alunos erraram. A utilização do Kahoot possibilitou esse 

feedback em tempo real, porque como se percebe na fala da professora a surpresa 

                                                           
18 Relato de aluno em grupo focal conduzido pela pesquisadora Raquel Leite Barbosa. Belo Horizonte, set. 2017. 
19 Relato da professora em entrevista conduzida pela pesquisadora Raquel Leite Barbosa. Belo Horizonte, set. 
2017. 
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perante a resposta errada dos alunos nos apresenta que a dedução do aprendizado 

pode não ser coerente com a realidade. A professora ainda surpreendida: “[...]. Ah, 

essa vocês acertaram né, estava mais difícil. [...] olha como vocês são.” 

(Professora).20 

Outro ponto apresentado pela professora foi em outra questão que ela 

acreditava ser mais difícil para resolução dos alunos, esta teve um índice de 

assertividade maior que a outra questão. Mais uma vez foi possível mais um feedback 

do aprendizado. Ou seja, a professora partiu de um pressuposto que aquele 

aprendizado era fácil ou difícil, mas que segundo a realidade, a forma de trabalhar o 

conteúdo depois da aplicação da avaliação diagnóstica demonstrou o que precisa 

ainda ser ensinado do conteúdo para os alunos. Diagnosticou a realidade do 

aprendizado: “[...] não acredito que a gente errou essa, nuuuu.” (Aluno 16)21; “[...] ah, 

te falei que aquela que era a resposta certa!” (Aluna 17)21. 

Ademais, os depoimentos dos alunos 16 e 17 atestam exatamente a 

expectativa do aprendizado que pode não condizer com a realidade. 

Enfim, a partir dos depoimentos dos alunos no grupo focal foi percebido pela 

pesquisadora que a utilização da tecnologia na avaliação e com foco no diagnóstico 

da aprendizagem deixou os alunos mais envolvidos e motivados no momento da 

aplicação do Kahoot. Eles perceberam uma diferença significativa em realizar uma 

prova formal, individual, escrita e uma avaliação diagnóstica utilizando dispositivos 

móveis, em grupo e também com gamificação. A pesquisadora observou desde o 

momento da aplicação do Kahoot em sala de aula, o comportamento dos alunos 

quanto à motivação através das discussões nos grupos para responderem as 

questões corretamente além de obter informações através do grupo focal que os 

alunos estiveram engajados com a atividade e também na entrevista com a professora 

que foi explicitado o envolvimento dos alunos na aplicação da atividade. 

Com aplicação do Kahoot a professora utilizou os relatórios gerados para 

diagnosticar quais os conteúdos de sua disciplina necessitavam ser revistos. De 

acordo com a professora ela se surpreendeu em vários momentos em que os alunos 

respondiam as questões. Haviam questões que foram elaboradas de forma a esperar 

um índice bom de assertividade, mas que tiveram um índice significativo de erro. 

                                                           
20 Relato da professora em entrevista conduzida pela pesquisadora Raquel Leite Barbosa. Belo Horizonte, set. 
2017. 
21 Relato de aluno em grupo focal conduzido pela pesquisadora Raquel Leite Barbosa. Belo Horizonte, set. 2017. 
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Dessa forma, foi identificado que havia uma necessidade de retomada de alguns 

conteúdos que a professora acreditava que estavam compreendidos pelos alunos. Em 

dois momentos da entrevista a professora revelou a relevância do relatório final gerado 

pelo Kahoot: “[...]. Analisei a tabela e levei para a sala de aula as maiores dificuldades 

trabalhando com eles e sempre fazendo referência ao Kahoot.” (Professora)22; “[...]. 

Foi excelente porque pude trabalhar com os erros ao longo do semestre sempre 

fazendo referência ao Kahoot para dar mais significado ainda à atividade.” 

(Professora)22. 

Segundo a professora, a partir do relatório gerado foi possível oferecer um 

feedback para os alunos e foi necessário replanejar as aulas seguintes, pôde perceber 

que os alunos não tinham os conhecimentos prévios necessários para a 

aprendizagem de Geometria Analítica e Álgebra Linear, como assuntos que são 

abordados na disciplina de Cálculo. Ou seja, a partir do relatório do Kahoot a 

professora replanejou suas aulas com os conhecimentos prévios que eram 

necessários, mas que ainda não estavam suficientes para os alunos. 

 A professora em dois relatos destacou pontos negativos e positivos quanto à 

utilização de um recurso da tecnologia, um jogo através de dispositivo móvel, em 

avaliação diagnóstica. 

 

“[...]. A plataforma não permite a digitação de símbolos matemáticos de forma 

que tive que colocar todos os enunciados no formato de imagem ficando 
pequenas e, às vezes, não muito legíveis para os alunos. O tempo limitado 
em no máximo dois minutos também dificultou um pouco a elaboração de 
questões que envolvessem raciocínios mais complexos e que também são 
necessárias em um diagnóstico. O uso da internet foi um elemento dificultador 
porque os alunos reclamavam que às vezes ficava mais lento no momento 
de aparecer as respostas no celular e os segundos já tinham começado a 
contar.” (Professora)22. 

 

“[...]. Poder dar significado ao uso do celular e mostrar ao aluno que ele pode 
ser usado desde que faça parte de uma atividade; dar um resultado rápido do 
diagnóstico através da planilha, poder trabalhar de forma lúdica e diferente 
das aulas expositivas o que é uma demanda dos alunos.” (Professora)22. 

 

A professora, após utilizar o Kahoot com seus alunos, percebeu o quanto foi 

importante trazer a tecnologia para sala de aula e possibilitar o uso de dispositivo 

móvel a favor da aprendizagem. Para ela, a partir da nova experiência, a avaliação 

                                                           
22 Relato da professora em entrevista conduzida pela pesquisadora Raquel Leite Barbosa. Belo Horizonte, set. 
2017. 
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será ressignificada, passará a ser um instrumento também formativo e diagnóstico do 

processo de ensino e de aprendizagem. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da incessante evolução da era digital, cuja abrangência vem 

englobando, cada vez mais, diversos setores do cotidiano do ser humano, os 

resultados da presente pesquisa demonstraram que, no âmbito da prática pedagógica 

de avaliação da aprendizagem, existe um grande potencial para o uso de ferramentas 

da Web 2.0, como o Kahoot, que traz a perspectiva do mundo dos jogos para dentro 

da sala de aula e que pode ser amplamente acessado por meio das tecnologias 

digitais móveis, tão disponíveis nos dias atuais. 

No contexto da disciplina Geometria Analítica e Álgebra Linear, dos cursos de 

Engenharia, os relatos de uma professora, que aceitou o desafio de utilizar o Kahoot 

em suas aulas, mostraram que essa ferramenta digital possibilitou a rápida 

identificação das principais dificuldades dos alunos da disciplina, uma vez que esse 

recurso proporciona um feedback imediato de assertividade de cada questão à 

medida que os alunos vão respondendo. Outra contribuição segundo a professora foi 

a viabilidade de um diagnóstico gerado por uma planilha em Excel com os índices de 

assertividade das dez questões aplicadas, o que permitiu a professora em sua aula 

posterior dar um feedback aos alunos e realizar um planejamento identificando pontos 

de atenção para oportunizar a aprendizagem durante a disciplina em curso. Dessa 

forma, o uso do Kahoot permitiu à professora realizar uma avaliação formativa 

processual, cujo propósito é diferente das avaliações pontuais, que são realizadas 

somente para que o aluno obtenha um resultado final (nota pontuada). 

Os depoimentos dos alunos envolvidos na pesquisa revelaram o quanto eles 

se envolveram no momento da atividade pelo simples fato da tecnologia ter sido 

utilizada na prática pedagógica avaliativa. Com o uso do recurso da gamificação, por 

meio do dispositivo móvel (celulares), os alunos sentiram-se desafiados, motivados e 

engajados na atividade proposta permitindo um maior envolvimento na resposta de 

cada questão. Esse fato foi constatado por meio da animação dos grupos ao 

responder cada pergunta e de sua vibração ao saberem que suas respostas estavam 

corretas. Adicionalmente, os alunos constataram que, com o uso dessa ferramenta 

tecnológica, aliado ao trabalho em grupo, houve uma melhora na troca de 

conhecimento, na forma de encarar a resolução de problemas e na tomada de 

decisão. Outro ponto positivo ressaltado pelos alunos foi que o momento de tensão, 
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comumente presente durante a realização de uma prova tradicional, esteve ausente 

nessa nova prática, auxiliando o desempenho durante o processo avaliativo. 

Os relatos, tanto da professora quanto dos alunos, permitiram perceber quanto 

o uso das TDIC no dispositivo móvel favoreceu a atividade trabalhada em sala de aula, 

tornando um recurso amplamente disponível em um instrumento para o uso em favor 

da aprendizagem. 

É importante ressaltar que o uso da internet em sala de aula, foi um recurso 

favorável para a prática pedagógica avaliativa, mas foi apontado por alguns alunos no 

grupo focal a preocupação com a velocidade de conexão no telefone celular, pois 

pode comprometer a atividade uma vez que os alunos possuíam um tempo máximo 

de resposta para cada pergunta,120 segundos, tempo esse permitido pelo Kahoot. 

É notório que a utilização das TDIC em sala de aula exige o desenvolvimento 

de novas habilidades e competências, novos conhecimentos, novas formas de ensinar 

e aprender. Isso significa incorporar novas práticas de ensino, inovar, romper com o 

tradicionalismo, tão enraizado na ação docente. O fato é que práticas pedagógicas 

utilizando novas tecnologias podem favorecer o progresso do aprendizado do 

estudante com práticas desafiadoras, interativas, contínuas e que integram as novas 

abordagens tecnológicas numa aprendizagem significativa para assim desenvolver 

nos alunos habilidades diversas. 

A pesquisa contribuiu para identificar novas formas de avaliar, novas práticas 

avaliativas para melhoraria do processo de avaliação nas salas de aula que foi 

atestada pelos alunos e pela professora em seus relatos. Com uso das TDIC, 

dispositivo móvel e a gamificação foi possível utilizar o instrumento prova numa 

perspectiva de avaliação diagnóstica centrada nos processos cognitivos dos alunos e 

associada aos processos de feedback, de regulação, autorregulação das 

aprendizagens e de autoavaliação. Mostrou-se que o uso da tecnologia possibilitou 

novas práticas pedagógicas de ensino permitindo um feedback de qualidade. Em 

suma, as TDIC podem tornar-se um instrumento em potencial também para avaliação 

da aprendizagem, mas, é importante salientar que ainda existem poucos estudos 

sobre avaliação para a aprendizagem com uso da tecnologia no Ensino Superior. 

Assim, ressalta-se que novas pesquisas devem ser conduzidas para se consolidar o 

uso dessas ferramentas, que se mostrou promissora, tendo em vista as diversas 

condições socioeconômicas dos alunos e das características particulares de cada 

curso e disciplina.   
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NO GRUPO FOCAL. 
 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 
Mestrado em Educação 

 

 

 

Título: WEB 2.0, APP E TECNOLOGIAS MÓVEIS NA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 

um estudo sobre o Kahoot. 

 

Prezado (a), 

 Este é um convite para você participar voluntariamente na pesquisa de mestrado do 

Programa de Pós-graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais, que tem como orientador o Prof. Dr. Simão Pedro Pinto Marinho e será realizada pela 

mestranda Raquel Leite Barbosa. A pesquisa será realizada em turmas dos cursos de 

Engenharia em suas aulas de Geometria Analítica e Álgebra Linear do turno da noite em um 

Centro Universitário de Belo Horizonte com objetivo de identificar possibilidades de uso de 

uma ferramenta das tecnologias digitais (Kahoot) que permita avaliação da aprendizagem em 

uma perspectiva de jogos, com o uso de dispositivos móveis.  

  Leia as informações abaixo antes de expressar seu consentimento para participar da 

pesquisa: 

 

1. O primeiro passo na investigação será a observação da utilização da ferramenta em 

sala de aula, em uma avaliação diagnóstica com recurso de filmagem e fotos. 

 Filmagem: não será utilizada em momento algum, exceto como recurso para o 

pesquisador relembrar no momento da escrita. 

 Fotos: será anexada à pesquisa, porém os rostos dos alunos serão tampados. 

2. O segundo passo será a realizados dos grupos focais com estudantes, selecionados 

por disponibilidade. 

 Gravação: a gravação será transcrita, mas sem referência nominal do estudante. 
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3.  Ao final será realizada uma entrevista semiestruturada com a professora para que se 

possa conhecer sua percepção da ferramenta enquanto recurso na avaliação.  

4. Os resultados da pesquisa serão utilizados única e exclusivamente em trabalhos 

científicos, publicados ou apresentados oralmente em congressos. 

5. Seu nome não será identificado quando suas informações forem utilizadas para 

estudos de natureza científica.  

 

Agradeço sua atenção e valiosa colaboração,  

 

 Atenciosamente, 

 

Raquel Leite Barbosa, aluna do programa de Pós Graduação da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais. E-mail: raquelleite.barbosa@gmail.com 

 

Raquel 

........................................................................................................................................ 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Eu ................................................................................................ declaro estar 

infomado(a) dos objetivos e fins desse estudo e concordo em participar voluntariamente da 

pesquisa, realizada por Raquel Leite Barbosa e orientada pelo Prof. Dr. Simão Pedro Pinto 

Marinho da PUC MG. 

 

Belo Horizonte, .......... de ............................... de ................. . 

 

Assinatura do participante ......................................................................... 
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APÊNDICE B  

 

Figura 2: Endereço para realizar o log in. 

 

                                 Fonte: Kahoot. Disponível em: <https://create.kahoot.it/login> 

 

Figura 3: Etapas para criar um quiz. 

 

                                Fonte: Kahoot. Disponível em: <https://create.kahoot.it/> 
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Figura 4: Endereço para alunos entrarem no Kahoot. 

 

                                    Fonte: Kahoot. Disponível em: <https://www.kahoot.it/> 

 

Figura 5: Projeção da tela gerando o código PIN para os alunos acessarem no 
celular. 

 

                                  Fonte: Kahoot. Disponível em: <https://www.kahoot.it/> 

 

Figura 6: Tela para registro do codinome. 

 

                                  Fonte: Kahoot. Disponível em: <https://www.kahoot.it/> 
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Figura 7: Primeira questão projetada. 

 

                                  Fonte: Kahoot. Disponível em: <https://www.kahoot.it/> 

 

Figura 8: Gráfico de resposta correta. 

 

                               Fonte: Kahoot. Disponível em: <https://www.kahoot.it/> 
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Figura 9: Placar 

 

                                   Fonte: Kahoot. Disponível em: <https://www.kahoot.it/> 

 

Figura 10: Tela do dispositivo móvel dos alunos após responder uma questão. 

 

                                    Fonte: Kahoot. Disponível em: <https://www.kahoot.it/> 

 

  



88 
 

Figura 11: Relatório em excel. 

 

                                   Fonte: Kahoot. Disponível em: <https://www.kahoot.it/> 

 


