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Resumo. Sistemas de resposta a audiência permitem coletar, em tempo real, respostas de
uma auciência durante uma aula. Ordinariamente, sistemas de resposta a audiência são
implementados com pequenos dispositivos eletrônicos chamados clickers. Esses
dispositivos eletrônicos são caros por conta do custo de aquisição, instalação e
manutenção. Neste artigo, apresentaremos os desafios de desenvolvimento de uma
solução de baixo custo para sistemas de resposta a audiência, incluindo os desafios
tecnológicos e de experiência do usuário. Nós propomos uma solução baseada no conceito
de “traga seu próprio dispositivo” e e apresentamos os resultados obtidos.

1. Introdução
Um importante fator no ensino e aprendizado é a capacidade de manter os estudantes
interessados e ativos durante a aula, participando e contribuindo com suas respostas e
opiniões [Fulford and Zhang 1993].
Práticas pedagógicas ativas, como 
peer instruction
, são mais fáceis de serem
implementadas se o professor tiver uma maneira rápida, não invasiva, e pessoal de obter
feedback 
e respostas dos alunos durante a aula [Kay and LeSage 2009]. A combinação de
peer instruction com as tecnologias disponíveis resulta em abordagens educacionais
inovadoras que melhoram o relacionamento professoraluno na sala de aula, aumentando as
interações entre eles [Fulford and Zhang 1993].
A tecnologia tem sido utilizada cada vez mais no processo de aprendizagem em
escolas e universidades. Sistemas de resposta a audiência (SRA) tem um grande papel nesse
contexto. SRAs permite a coleta em tempo real das reações e respostas de uma audiência
durante uma apresentação ou aula.
Os sistemas de resposta a audiência disponíveis atualmente são tanto hardware e
software que permitem estudantes darem respostas instantâneas a questões propostas pelos
professores utilizando pequenos dispositivos eletrônicos chamados de 
clickers
. A seguir, as
respostas são processadas, e elas podem ser visualizadas graficamente. Esses sistemas
possuem um alto preço intrínseco por conta do custo de aquisição, instalação e manutenção.
O valor desses dispositivos é um grande obstáculo para escolas em áreas menos favorecidas.
Além disso, 
clickers 
possuem limitações de hardware e não são muito flexíveis. A maioria

dos aparelhos oferecem um número limitado de tipos de respostas, o que muitas vezes não
satisfaz as necessidades do professor.
O Virtualclicker mostrase uma solução acessível para escolas com baixos
orçamentos. Nosso objetivo é proporcionar a escolas rurais e periféricas a oportunidade de
trabalhar com técnicas pedagógicas ativas. O projeto é baseado no conceito “traga seu próprio
dispositivo” (do inglês, 
bring your own device
) (BYOD), em que utilizase o hardware dos
próprios estudantes para acessar o sistema. Dessa maneira, nós eliminamos o dispositivo
eletrônico, proibitivo para nosso mercado.

2. Tecnologias e Métodos
Peer Instruction (PI) melhora a interatividade e a participação dos alunos durante a aula
[Mazur 1997]. PI difere de formatos tradicionais de cursos através do questionamento dos
estudantes para revelar dúvidas ocultas e assuntos mal entendidos.
PI inclui enquetes no seu procedimento. Questionar os alunos é um recurso comum
para obter a visão e os pensamentos dos estudantes e isso pode ser feito através de levantar as
mãos ou questionando o aluno diretamente. Entretanto, enquetes tem limitações uma vez que
alunos tímidos tem dificuldades de apresentar suas ideias [Cross et. al 2012].
Sistemas de resposta a audiência em sala de aula oferecem um novo modelo de
interatividade habilitando a prática do 
peer instruction [Beatty et. al 2006]. Sistemas de
resposta a audiência tem sido usados em cursos de diferentes formatos, desde palestras
formais a aprendizado cooperativo, e em diferentes níveis, desde aulas introdutórias a cursos
avançados de graduação [Fies and Marshall 2006 , Caldwell 2007].
Diversos estudos [Yourstone et. al 2008, Caldwell 2007, Bergtrom 2006] sugerem que
estudantes ficam mais atentos durante a aula quando sistemas de resposta a audiência são
aplicados. Além disso, SRAs permitem respostas anônimas, livres de julgamentos dos
colegas de classe. Estudos [Kay and LeSage 2009, Caldwell 2007, Bergtrom 2006]
mencionam que a interação frequente e positiva ocorre quando SRAs são utilizados durante
sessões de discussões e resultam em boas articulações e raciocínio dos alunos [Beatty 2005]
uma vez que o estudante necessita inserir sua resposta e defender seu ponto de vista quando
solicitado, ele deve tentar convencer seus colegas de classe de que suas respostas estão
corretas.
Além disso, exitem benefícios potenciais ao professor pelo fato de que ele pode
analizar o nível de aprendizado durante a aula [Yourstone et. al 2008] e mudar sua
abordagem dependendo do 
feedback 
dos estudantes [Caldwell 2007, Cutts 2006]. Se o
resultado mostra que existem mal entendimento e más interpretações a respeito de um
determinado tópico na maioria da sala de aula, o professor pode testas diferentes explicações
e abordagens para sanar a questão. Pesquisas [Yourstone et. al 2008, Caldwell 2007] sugerem
que a performance de aprendizado cresce por conta dos benefícios de ter 
feedback 
imediato.
O Virtualclicker utilizase do conceito de “traga seu próprio dispositivo”, um modelo
em que os estudantes utilizam seus dispositivos pessoais na escola de forma a utilizálos
durante a aula [Stavert 2013]. Essa solução substitui a necessidade de um 
clicker 
pessoal
fornecendo um software ou aplicação para utilizar em um dispositivo cliente em rede.

Modelos de BYOD possuem inúmeras vantagens por conta do grande alcance de
dispositivos que podem ser utilizados, e.g. equipamentos obsoletos, uma vez que as
aplicações de software não requerem grande poder computacional. Ainda assim, essas
soluções encontram diversos desafios dependendo do equipamento que é utilizado.
Usandose abordagens com dispositivos móveis, assumimos que os estudantes possuem seus
próprios aparelhos e se sentem confortáveis em se deslocar até a escola com eles [Stavert
2013]. Além disso, estudantes que não possuem esses dispositivos não podem participar
completamente da aula. A abordagem que utiliza dispositivos móveis colocam no aluno a
resposabilidade de levar os aparelhos para a sala de aula, sobrecarregando o estudante
[Caldwell 2007].
Utilizar dispositivos fixos requer infraestrutura adequada para suportar muitas
conexões de rede e dependem da confiabilidade da rede local no laboratório da escola. Além
disso, algumas vezes é necessário utilizar soluções baseadas em nuvem, o que pode causar
problemas técnicos e organizacionais [Lennon 2012].
Apesar dos desafios encontrados quando utilizando BYOD. encontramos soluções
simples para encarálos. O projeto Virtualclicler utiliza um sistema web hospedado em um
Raspberry Pi com o servidor web Apache embarcado na plataforma e distribuído em uma
rede local através de um roteador sem fio. Dessa maneira, o estudante pode conectarse ao
sistema através de qualquer dispositivo equipado com um navegador web, e.g. notebook,
netbook, smartphone ou tablet. Com essa abordagem, o mais simples e barato smartphone
pode acessar a aplicação, e a infraestrutura requerida é mínima.
A linguagem de programação escolhida para o desenvolvimento do projeto foi a PHP.
Ela foi selecionada por ser largamente utilizada no desenvolvimento de aplicações web e
possuir documentação e comunidade online grandes e acessíveis, proporcionando um
aprendizado mais rápido, prático e eficiente. Interfaces ricas puderam ser adquiridas
utilizandose HTML5, CSS3 e Javascript. Linguagens que, assim como a PHP, são
amplamente utilizadas no desenvolvimento web e possuem grande comunidade online. Além
disso, essas linguagens são suportadas pelos principais navegadores web disponíveis no
mercado. O banco de dados utilizado para o desenvolvimento do projeto foi o MySQL, que
possui licença gratuita para aplicações não comerciais, o que é compatível com a nossa
proposta de projeto. Esse banco de dados pode ser integrado ao PHP utilizandose biblioteca
própria, além de ser fácil de instalar e configurar.
O hardware escolhido para hospedar a aplicação foi o Raspberry Pi Modelo B
equipado com servidor web Apache. O Raspberry Pi opera com uma versão de Linux
embarcado, o que possibilita simples processos de instalação e configuração do Apache,
MySQL e PHP. Os processos de instalação e configuração podem ser facilmente encontrados
na web.
Como parte do processo de desenvolvimento, foi criado um cenário para o
Virtualclicker. Cenário é uma simples história que descreve uma situação hipotética para
levantar questionamentos e fazer o grupo de desenvolvedores pensar como o projeto proposto
irá funcionar em situações adversas. Utilizar cenários durante o processo de desenvolvimento
é uma boa prática uma vez que o desenvolvimento de software vai além da escrita do código
[Rosson and Carroll 2001]. O estudo de caso a seguir ilustra uma aplicação para o

Virtualclicker em uma situação real, quando a rede sem fio local já está estabelecida e as
configurações prévias estão funcionando.
Cenário:
O professor está em sala de aula após a chegada dos alunos. O professor entra na
interface de instrutor, escolhendo uma aula para iniciar. Uma nova reunião é criada no banco
de dados e os alunos estão prontos para começar. Os alunos podem fazer o 
check in na aula
criada e o evento é registrado no banco de dados. Enquanto os estudantes estão entrando no
sistema, o professor pode observar a presença dos alunos através da tela de presenças. Depois
disso, durante a aula, o professor pode iniciar uma nova questão para verificar o
entendimento dos alunos sobre o conteúdo apresentado. Depois da tela de presenças, o
instrutor vai a tela de questões, que permite que ele crie uma nova questão através da escolha
do número da pergunta. Uma vez que a questão está aberta no banco de dados, os alunos
podem respondela na interface do estudante.
O aluno vai a tela de resosta em que ele possui uma questão de múltipla escolha. O
estudante pode inserir sua resposta depois de clicar nela, ou ele pode mudar sua resposta
antes de finalizála. Enquanto os estudantes estão respondendo as questões, o professor pode
observar as respostas na tela de respostas. Depois que todos já responderam, instrutor pode
finalizar a questão e gerar um gráfico de setores mostrando as estatísticas das respostas da
turma. Na última tela, o instrutor pode voltar a tela de inserção de questões para reiniciar o
processo. A qualquer momento, o professor pode fechar a aula clicando no botão de saída. As
interfaces de aluno e de professor compartilham o mesmo banco de dados, então a
comunicação entre elas é feita através dele.
O protótipo do Virtualclicker é dividido em duas interfaces independentes: a interface
do instrutor e a interface do aluno. Cada uma possui características distintas pensadas para
suprir as necessidades de professores e estudantes com ferramentas específicas. A Figura 1
mostra os protótipos preliminares para as duas interfaces.
A interface do aluno é otimizada para trabalhar em uma tela pequena de um
smartphone. Nós não esperamos que o aluno tenha uma tela grande, então as ferramentas
desenvolvidas para a interface do aluno são mais simples e não ocupam muito espaço. Porém,
a interface do aluno ainda encaixase perfeitamente na tela de um notebook. Uma vez que o
instrutor possui ferramentas como tela de presenças, respostas e gráficos mostrando o
desempenho do aluno, ela foi otimizada para trabalhar em uma tela maior de um tablet ou
notebook, encaixandose perfeitamente a uma tela de 10 polegadas.

Figure 1. (A) Instructor interface (B) Learner interface

3. Resultados
Durante o desenvolvimento do projeto, a interface do usuário foi uma preocupação constante
para a equipe de desenvolvimento. Cada peça de design foi pensada para ser simples e
intuitiva para o usuário. O projeto é pensado para ser utilizado em áres menos desenvolvidas,
então não podemos esperar grande conhecimento sobre tecnologia dos nosso usuários. Para o
sucesso da aplicação, nós tivemos que tornála simples e de rápida aprendizagem.
O protótipo foi desenvolvido da forma mais intuitiva. A equipe de pesquisadores
realizou um completo processo de 
brainstorm 
de forma a elaborar a 
storyboard 
do
Virtualclicker tanto para a interface do aluno quanto para a do professor. Como resultado, nós
pudemos desenvolver uma interface amigável e intuitiva.
No final do projeto, o sistema completo foi embarcado no Raspberry Pi, a rede local
foi configurada e distribuída através de um roteador sem fio, e o protótipo pode ser testado
com usuários reais. Assim, pudemos receber um 
feedback 
pela experiência deles. Os
experimentos foram conduzidos da seguinte maneira.
Primeiramente, o sujeito interpretou o papel do professor e testou a interface do
instrutor enquanto um membro da equipe de pesquisa interpretou o papel do estudante. O
sujeito possuia um roteiro para seguir requisitando que ele trabalhasse com o protótipo. O
sujeito era solicitado a inserir uma nova aula no sistema, esperar que o estudante entrasse,
inserir uma nova questão, esperar que o estudante respondesse a pergunta e gerar um gráfico
contendo a resposta do estudante.
Na segunda perte do experimento, o sujeito era solicitado a interpretar o papel do
estudante e testar a interface do aluno enquanto um membro da equipe do projeto interpretava
o papel do professor. Novamente, o sujeito deveria seguir um roteiro para interagir com o
sistema. O sujeito era solicitado a entrar no sistema, responder uma pergunta proposta pelo
professor, alterar a resposta e finalizar sua participação na aula. Durante todo o experimento,
o sujeito deveria avaliar a experiência e pensar em como melhorar a interface.
Ao final dos experimentos de usuário, nós solicitamos que o sujeito participasse de
uma pequena entrevista para relatar sua experiência de tal forma que pudéssemos obter uma

opinião subjetiva a respeito do projeto. Em seguida, solicitamos que o participante
respondesse um formulário mais objetivo a respeito do que poderia ser melhorado no futuro
do projeto.
Das respostas dos usuários, pudemos concluir que a plataforma é boa e simples de ser
utilizada, entretando pode ser melhorada de forma a tornarse mais intuitiva. A plataforma
possui fluxo único, assim, os usuários reclamaram que era difícil desfazer uma ação
indesejada. Além disso, os usuários encontraram dificuldades durante o fluxo do programa
para inserir questões durante a aula.
Ao final do experimento, a equipe do projeto percebeu que o protótipo em
desenvolvimento funciona bem e não apresenta grandes problemas técnicos durante a
execução. Entretanto, a equipe do projeto possui um grande trabalho para melhorar a
experiência do usuário e tornar a plataforma mais intuitiva.

4. Discussão e Conclusão
Como um projeto em desenvolvimento, a equipe possui um grande trabalho futuro tornando a
interface mais amigável para o usuário. É importante melhorar alguns aspectos de design e
tornála mais intuitiva. O 
feedback 
recebido através dos experimentos de usuário serão muito
úteis no futuro do Virtualclicker.
Além disso, será necessário desenvolver uma interface offline para que o professor
possa visualizar o desenvolvimento dos alunos fora da sala de aula, inserir novos alunos e
novas turmas no sistema web e trabalhar com os dados adquiridos a qualquer momento. O
trabalho futuro inclui tornar a plataforma mais flexível e robusta, melhorar aspectos de design
e experiência de usuário e desenvolver diferentes tipos de questões, respostas e gráficos.
O Virtualclickers é parte de uma ampla pesquisa sobre interação homemcomputador
que inclui outra solução para sistemas de resposta a audiência em sala de aula chamada
Paperclickers. Essa abordagem utiliza conceitos de processamento de imagens para capturar
as respostas dos alunos identificando 
top codes
na sala de aula.
A proposta do Paperclickers mantem a ideia do BYOD, mas nesse caso o professor é
responsável por levar o dispositivo para a sala de aula ao invés do aluno. O instrutor utilizará
a câmera do smartphone para escanear a sala de aula, então ele irá visualizar os resultados na
tela do dispositivo. Para reconhecer o código impresso, será necessário instalar uma aplicação
móvel no smartphone do professor.
A aplicação Paperclickers foi desenvolvida para reconhecer dois tipos de símbolos
codificados. O primeiro símbolo usado é um código de barras bidimensional chamado
QrCode. Nós escolhemos o QrCode por sua popularidade e uso crescente. QrCode possui um
bom decodificador de código aberto chamado Zxing. Esse código pode armazenar números e
caracteres alfabéticos, e ainda possui capacidade de correção de erros. Utilizando esse
código, garantimos privacidade ao estudante e identificação única. Além disso, existem três
padrões quadrangulares localizados no topoesquerdo, topodireito e inferioresquerdo do
código possibilitando a identificação da orietação o que proporciona respostas de múltipla
escolha [Belussi and Hirata 2013]. O segundo símbolo é conhecido como TopCodes
(
Tangible Object Placement Codes
). TopCodes foram desenvolvidos para reconhecer objetos
tangíveis em uma superfície. Esse código proporciona identificação e orientação únicas, mas

podem reconhecer apenas 99 códigos. A biblioteca principal dos TopCodes é gratuita e de
código aberto, e possui classes de Java disponíveis [TopCode 2015].
TopCodes e QrCodes possuem vantagens complementares. Enquanto QrCodes
permitem a criação de indetificadores únicos por estudante para um grande número de alunos,
TopCodes permitem apenas 99 códigos diferentes, demandando um código único por turma,
não por aluno. Apesar disso, TopCodes são extremamente robustos e de rápida detecção,
enquanto QrCodes possuem problemas por conta de transformações geométricas e possuem
requisitos computacionais caros para detecção.
A Figura 2 mostra a aplicação Paperclickers para definições preliminares e
visualização de gráficos.

Figure 3. (A) Preliminary Definition screen; (B) GraphView screen.
O projeto do Paperclickers foi desenvolvido pela estudante de mestrado Jomara Mota
Bindá, membro da equipe de pesquisadores e desenvolvedores Após todo o projeto de
pesquisa, as duas abordagens atingiram as expectativas propostas. Virtualclicker e
Paperclickers mostramse soluções promissoras para os problemas encontrados com sistemas
de resposta a audiência.
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