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Autódromo: Uma forma divertida de avaliar 

 

Learcino dos Santos Luiz 

Resumo 

Este artigo descreve o software educacional chamado “Ludomática Quiz” que se constitui em um Objeto 

virtual de aprendizagem. A partir da ideia de uma dinâmica de grupo chamada Autódromo o software foi 

criado para automatizar esta atividade muito útil em dinâmicas de grupo onde desejamos realizar algum tipo 

de avaliação. 
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1. Introdução 
 

Um dos maiores desafios de um professor é tornar suas aulas dinâmicas, desafiadoras e 

instigantes para seus alunos. Muitos professores possuem um “espírito lúdico”, porém a 

vontade de utilizar jogos e brincadeiras em suas atividades pedagógicas muitas vezes 

esbarram na falta de formação para tal. Uma forma de superar estes obstáculos é a pesquisa 

sobre novas formas de ensinar e aprender Matemática. As ideias apresentadas neste artigo são 

oriundas da pesquisa realizada em âmbito institucional no Departamento de matemática da  

Universidade do estado de Santa Catarina onde estudamos novas metodologias de e o uso de 

objetos virtuais de aprendizagem para o ensino de Matemática. 

Segundo Borin (1998), o uso de jogos e brincadeiras aplicados ao ensino de matemática, 

quando bem planejados, pode servir de importante ferramenta na construção de conceitos 

matemáticos e consequentemente contribuem para se obter uma aprendizagem significativa 

em Matemática ou qualquer outra disciplina escolar. 

Nesta busca por diferentes atividades e metodologias para o ensino de Matemática 

conhecemos a dinâmica de grupo chamada Autódromo, descrita por Antunes (2001), que 

aponta as Dinâmicas de grupo como ferramentas poderosas para a sensibilização e motivação 

de uma turma de alunos.  
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A dinâmica Autódromo recebe este nome por apresentar um jogo de perguntas em que o 

placar de anotações dos pontos se assemelha a uma corrida de carros. A atividade pode ser 

realizada em qualquer nível de ensino (1º ano do ensino fundamental até turmas de ensino 

superior), com qualquer tipo de conteúdo, e pode servir tanto para a fixação de conceitos já 

estudados, quanto para avaliar conhecimentos prévios acerca de um determinado conceito. 

Entendemos que a avaliação da aprendizagem deva ocorrer durante todo o processo de ensino 

e aprendizagem (a avaliação é processual) e que deva utilizar de diversas ferramentas, 

técnicas e registros para ser efetivada e de fato servir para o desenvolvimento intelectual do 

aprendiz. Como nos afirma Silva (2003, pg. 14), “A diversificação dos instrumentos 

avaliativos tem uma função estratégica na coleta de um maior número e variedades de 

informações sobre o trabalho docente e os percursos de aprendizagens”. Desta forma a 

dinâmica de grupo Autódromo, utilizada ou não com o apoio do software Autódromo, é 

somente uma pequena contribuição para todo um processo avaliativo que consiste em uma 

das etapas mais importantes da educação formal. Como bem afirma Damásio (2007), o uso 

deste tipo de atividade não tem por objetivo dar conta de todo o processo de ensino e 

aprendizagem de um conceito a ser estudado, mas sim tornar a atividade pedagógica 

prazerosa.  

Esta dinâmica é muito utilizada, de forma tradicional sem o uso do software, usando um 

placar desenhado no quadro para anotar as pontuações das equipes. As perguntas, 

previamente preparadas a respeito de um determinado conceito, são impressas em papel e 

lidas no transcorrer da atividade. Com a possibilidade de utilizar o projetor multimídia em 

algumas escolas as perguntas por vezes também podem ser projetadas em uma tela para a 

visualização pelos alunos. 

A ideia de automatizar todo este processo criando um programa computacional que pudesse 

dar suporte as três dimensões da dinâmica de grupo Autódromo surge como uma alternativa 

para tornar a dinâmica prática e fácil de ser utilizada por professores e orientadores de 

dinâmicas de grupo, uma vez que se pode criar um banco de questões que ficam armazenadas 

em seu computador. Estas três dimensões são: 

1. Criação e armazenamento de questões divididas em classes; 

2. Projeção e visualização das questões; 

3. Automatização dos pontos do placar no transcorrer da dinâmica. 
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 Desta forma, no ano de 2011 e 2012, conjuntamente com o Grupo Peti do curso de Ciências 

da computação da Universidade Federal de Santa Catarina, foi desenvolvido o software 

“Autódromo”, que em sua versão preliminar apresentada neste artigo, ainda passa por testes e 

adaptações. Podemos classificar este software como um Objeto Virtual de aprendizagem 

(OVA). De acordo com Willey (2000) OVA são definidos como qualquer recurso digital que 

pode ser utilizado e reutilizado para dar suporte a atividades de ensino e aprendizagem. 

1.      Como funciona a dinâmica Autódromo. 

 

Para iniciar a atividade o professor ou organizador da dinâmica deve selecionar o conteúdo, 

conceito ou ideia que deseja trabalhar e elaborar cerca de 20 afirmações acerca deste 

conceito, mesclando afirmações corretas e falsas e também dividindo este rol de afirmações 

em graus diferentes de dificuldade. 

A turma de alunos é dividida em grupos de 3 a 5 alunos, dependendo do tamanho da turma. 

Cada grupo é colocado em partes diferentes da sala e é lhes dado 4 placas de tamanho 

20cmx20cm. Nestas placas serão registradas as possíveis alternativas para um par de questões 

que serão apresentadas a cada rodada da dinâmica: duas afirmações verdadeiras (placa VV), a 

primeira afirmação verdadeira e a segunda falsa (placa VF), a primeira afirmação falsa e a 

segunda verdadeira (placa FV) e finalmente uma Placa FF para a possibilidade de termos 

duas afirmações falsas. 

Na versão tradicionalii da dinâmica, desenha-se no quadro uma tabela de pontuação com a 

mostrada na figura 1. A cada rodada é escrito ao lado desta tabela duas afirmações que devem 

ser julgadas por cada equipe como verdadeira(s) ou falsa(s). Ao final de 2 minutos cada 

equipe, ao comando do professor, deve erguer a placa que contém representa, em sua opinião, 

o valor lógico correto para a dupla de afirmações. 

 

Figura 1. Exemplo de placar. 
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O grupo que acertar as duas afirmações “anda” uma casa no autódromo, e o professor 

assinala na linha de seu grupo na tabela de pontuação. Segue-se com o jogo com um número 

de rodadas estipulado pelo professor e ao final das questões ganha o jogo o grupo que tiver 

“mais longe” no autódromo. 

Variantes desta dinâmica podem ser criadas mudando a forma de pontuação, onde questões 

acertadas pela metade são computadas como meio ponto e também na mudança da dinâmica 

de resposta por cada grupo, onde em cada rodada é escolhido somente um participante para 

responder a questão. 

No transcorrer da dinâmica o professor pode identificar facilmente as dificuldades que cada 

grupo ou aluno possui acerca do conceito estudado. Para os alunos a atividade é sempre 

prazerosa e o desejo de ganhar a competição motiva o aluno para o estudo.   

2. A concepção do software “Autódromo”. 

 

Como já descrito anteriormente o software “Autódromo” foi criado para dar suporte às três 

dimensões da dinâmica Autódromo. A seguir descreveremos como o programa atende a estas 

necessidades da atividade. 

2.1. Criação e armazenamento de questões em classes 

Esta é a maior qualidade do software, pois permite que o usuário crie classes de questões 

(Matemática, ciências, história, etc.) e subclasses que dão nome a cada arquivo de questões. 

Por exemplo, um Professor de matemática deseja trabalhar em uma turma de 7º ano o 

conceito de equações. Então para isso ele criará um arquivo no “bloco de notas” do Windows 

com um nome sugestivo para este conceito, tal como “eq_1_grau”. Neste arquivo ele criará 

um conjunto de afirmações verdadeiras e falsas cobre o conceito a ser trabalhado.  Os 

arquivos ficarão sempre a disposição para quando o professor desejar utiliza-los e o limite de 

criação e armazenamento de categorias e questões só depende da memória do seu 

computador, que neste caso, tratando-se de arquivos de texto simples, permite a criação de 

inúmeras classes de perguntas. Além disso, há a possibilidade de colaboração entre 

professores que podem disponibilizar seus arquivos com seus pares criando uma comunidade 

de aprendizagem de usuários do software. 
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2.2. Projeção e visualização das questões 

Com a utilização do software “Autódromo” não há mais a necessidade do professor desenhar 

e anotar no quadro o placar do jogo e nem as questões de cada rodada. Todas estas etapas são 

geradas pelo programa que torna a dinâmica de grupo extremamente organizada e fácil de ser 

trabalhada quando unida com a projeção multimídia. 

A primeira tela apresentada pelo software (figura 2) permite a configuração da atividade, 

onde o orientador escolherá a(s) categoria(s) a serem trabalhadas (tela da esquerda), o número 

de etapas (abaixo) e os nomes de cada equipe (direita). 

 

Figura 2. Janela inicial de configuração da dinâmica de grupo Autódromo no software “Autódromo”. 

 

Na figura 2 vemos a tela inicial do programa onde foram selecionadas as categorias 

“Equações do primeiro grau” e “Sistemas de Equações Lineares” para ser realizada a 

dinâmica autódromo. Na parte inferior pode-se observar que foram selecionadas quatro 

etapas para o jogo e na janela da direita foram inseridas quatro equipes denominadas A, B, C 

e D. 

Ao clicar em iniciar o software carregará uma segunda janela onde acontecerá a dinâmica 

propriamente dita. A figura 3 nos mostra esta janela onde são apresentadas duas questões 

para serem julgadas como verdadeiras ou falsas por cada equipe. 
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Figura 3. Segunda janela do software “Autódromo”. 

2.3. Automatização dos pontos no transcorrer da dinâmica 

Neste momento o orientador da atividade marca um determinado tempo para que cada equipe 

possa chegar a uma resposta lógica para a questão, e, no final do tempo, ao sinal do 

orientador, todas as equipes levantam uma das placas que julgam ser a resposta correta para 

esta etapa do jogo. O orientador anota na barra de valores ao lado de cada “pista” as respostas 

de cada equipe e clica em checar resposta. 

 

Figura 4. Pontuação sendo mostrada na janela do “Autódromo”. (dinâmica sendo realizada com mais de uma 
classe de perguntas). 

 

A figura 4 mostra uma situação hipotética onde cada equipe deu uma resposta diferente. Note 

que para cada acerto uma determinada equipe avança na “pista” do autódromo.  Ao clicar em 

“próxima etapa” é carregada uma nova dupla de afirmações e a dinâmica se repete desta 
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maneira até terminar as questões selecionadas ou o número de etapas. Ganhará o jogo quem 

completar a corrida até o final ou no final de uma quantidade de etapas predefinidas estiver 

mais adiante na “pista”.  

3. Considerações sobre dinâmicas de grupo  

 

Atividades em grupo em uma sala ade aula de ensino básico requerem muita atenção por 

parte do organizador da atividade. Como podemos observar em Ugolino e Pimentel (2009) há 

que se tomar o devido cuidado, principalmente em atividades mediadas por computadores: 

 

“ Para atender as novas demandas da educação, o computador 

tem sido usado para apoiar a aprendizagem colaborativa. 

Entretanto, realizar dinâmicas educacionais colaborativas com 

o apoio do computador não é trivial: é preciso saber quais 

tarefas executar, como distribuir responsabilidades entre os 

participantes, quais sistemas usar para cada tarefa e como 

conduzir adequadamente a dinâmica” (pg.2). 

 

Da mesma forma como pensam os autores supracitados, entendemos que muitas vezes uma 

dinâmica de grupo pode não ser favorecida por um apoio informático, e desta forma é mais 

prático e fácil utilizar a dinâmica de forma tradicional. 

Além disso, podemos observar que atividades em grupo (com ou sem o uso de tecnologias) 

devem ser bem planejadas para que todos os participantes possam realizar as atividades e 

com isso possam ter a oportunidade de construir os conceitos estudados e progredir em sua 

aprendizagem. Pensando nisso, uma das variantes da dinâmica de grupo autódromo é aquela 

onde o orientador chama a cada rodada apenas um participante da equipe para responder as 

questões.  Desta forma pode-se avaliar individualmente cada aluno e verificar seu 

conhecimento acerca do conceito posto em jogo. 

A dinâmica autódromo, desta forma, torna-se uma ferramenta interessante para o professor 

diagnosticar as dificuldades da turma em um determinado conteúdo, permitindo corrigir 

algumas etapas de seu planejamento, revendo sua metodologia de ensino a fim de recuperar a 
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aprendizagem daqueles alunos que tiveram dificuldades no jogo. Se utilizada como forma de 

avaliação prévia de conhecimentos, a dinâmica ajuda então ao professor verificar de que 

ponto do conteúdo deve iniciar seu planejamento, podendo assim dar mais ou menos ênfase a 

determinado conceito, ideia ou conteúdo. 

 

4. Considerações finais 

 

O software foi construído utilizando-se a linguagem de programação Phyton e foi também 

criado uma versão para plataforma Linux, porém por diversos técnicos esta versão ainda não 

está acabada. Por ainda estar em fase de testes e adaptações, ainda apresenta pequenos “bugs” 

após sua instalação. O software está sob o regime de licença Pública GNU, que pretende 

garantir sua liberdade de compartilhá-lo e alterá-lo para fins educacionais. Novas versões 

podem ser criadas a partir desta versão de teste, mas exige-se que seja mantida a referências 

aos primeiros autores e que os mesmos sejam comunicados para que possam colaborar com 

sugestões. Porém já podemos sugerir de antemão algumas modificações e inclusões tais como 

a adição de um editor de fórmulas matemáticas. Criamos também a webpage 

www.ludomatica.com.br para estabelecer uma comunidade de aprendizagem onde poderemos 

trocar ideias a respeito da dinâmica de grupo autódromo e compartilhar novas versões do 

software e abastecer um repositório de questões para serem utilizadas nas escolas. 

Ao realizar uma vasta pesquisa em repositórios de artigos de pesquisa na internet observamos 

que há muito poucos trabalhos relatando atividades de pesquisa com dinâmicas de grupo 

auxiliando o ensino de disciplinas escolares, incluindo aí a dinâmica de grupo Autódromo. 

Desta forma há a necessidade de se pesquisar efetivamente o uso desta atividade e também do 

software Autódromo, verificando como a dinâmica de grupo auxiliada pelo software 

educacional pode auxiliar a avaliação, planejamento e aprendizagem de conceitos estudados 

no ensino formal. 

As ideias apresentadas neste artigo apenas resumem as impressões de um professor que por 

mais de 10 anos realizou a dinâmica de grupo em suas atividades pedagógicas, sempre 

obtendo resultados positivos referentes a avaliação prévia de conceitos e avaliação processual 

de conteúdos estudados que sempre auxiliaram na elaboração e restruturação do 

planejamento pedagógico, e também na motivação dos alunos para o estudo de um 
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determinado conceito. Por fim, com a utilização do software Autódromo, obteve mais 

agilidade na organização da atividade e repostas positivas em relação à motivação, integração 

e aprendizagem de suas turmas. 
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i Programa especial de treinamento. 
ii Quando utilizada sem o software Autódromo. 


