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1. RESUMO 

A educação não pode ignorar as novas maneiras dos humanos interagir com as 
máquinas; A qual somando a capacidade de um computador, pode-se inovar e 
aperfeiçoar qualquer processo que seja, inclusive o processo de aprendizagem. 
Os softwares educativos podem ser classificados de acordo com a maneira que 
o conhecimento é manipulado. O termo gamificação começou a ser utilizado pela 
indústria de jogos em 2008 e se popularizou a partir de 2010. Desde então, vem 
sendo amplamente utilizado em diversos contextos, entre eles a educação.Esta 
pesquisa tem por objetivo Desenvolver uma plataforma educativa online de 
ensino facilitando a construção do material didático a ser desenvolvido pelo 
educador e instigando o aluno a realizar o aprendizado deste de forma linear. A 
metodologia aplicada no desenvolvimento neste estudo tem caráter descritivo, 
será utilizado PHP, JavaScript e MySQL para a o desenvolvimento com o apoio 
de frameworks, pacote de ferramentas pré-montado para agilidade no 
desenvolvimento, como Bootstrap e JQuery. Com isso, todo o processo de 
desenvolvimento será realizado em um ambiente controlado, realizado em 
chamado, servidor local, onde será testado na própria máquina de 
desenvolvimento; Todavia, ao final do projeto e durante curtos testes de 
eficiência e eficácia com alunos, será realizado o upload para um servidor 
gratuito na internet que hospedará a plataforma. O emprego desta, uma 
plataforma educativa, não garantirá por si só à aprendizagem ou auto-
aprendizagem dos alunos, pois a mesma é instrumento didático de ensino, que 
deve estar sempre auxiliado e instruído pelo educador, A proposta busca 
estabelecer um ambiente onde o jogador deve interagir com ele para evoluir no 
jogo. 
Palavras chave: Software Educativo; Plataforma Online; Ensino à Distância. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A educação não pode ignorar as novas maneiras dos humanos interagir 

com as máquinas; A qual somando a capacidade de um computador, pode-se 

inovar e aperfeiçoar qualquer processo que seja, inclusive o processo de 

aprendizagem. Como cita-se que, “o computador tem a finalidade de facilitar a 

construção desta ‘parede’ [aprendizagem], fornecendo ‘tijolos’ do tamanho mais 

adequado, em pequenas doses e de acordo com a capacidade individual de cada 

aluno [...]” (VALENTE, 2017, p. 34). 

O termo gamificação (gamification) começou a ser utilizado pela industria 

de jogos em 2008 e se popularizou a partir de 2010. Desde então, vem sendo 

amplamente utilizado em diversos contextos, entre eles a educação. E pode ser 

compreendido como o uso de elementos de design de jogos em contextos não 

jogo. De acordo com a concepção de Ziechermann e Linder (2010, p.18), 

gamificação “é o processo de usar mecânica de games, estilo de games e o 



pensamento de games, em contexto não game, como meio para resolver 

problemas e engajar pessoas”. 

Como descrevem Ruivo e Mesquita (2010, p.209), para que estas, as 

tecnologias promovam as mudanças esperadas no processo educativo, devem 

ser usadas não como máquinas para ensinar ou aprender, mas como ferramenta 

pedagógica para criar um ambiente interativo. 

 

3. OBJETIVOS 

Desenvolver uma plataforma educativa online de ensino facilitando a 

construção do material didático a ser desenvolvido pelo educador e instigando o 

aluno a realizar o aprendizado deste de forma linear. 

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia aplicada no desenvolvimento neste estudo tem caráter 

descritivo, tendo como objetivo primordial a descrição das características de um 

determinado fenômeno por meio do estabelecimento de relações entre variáveis 

(GIL, 2008). Será composta da concepção de um software educativo que articula 

potencialidades tecnológicas a teorias de ensino e aprendizagem. Inicialmente, 

uma professora especialista da Universidade de Marília – UNIMAR, auxiliará na 

concepção, desenvolvimento e aperfeiçoamento do processo de software 

discutido neste estudo, para auxiliar seus alunos sobre o conteúdo programático 

da matéria de Biofísica do curso de enfermagem, especificamente em 

eletrocardiograma (ECG). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Ao todo, no projeto, será utilizado PHP, JavaScript e MySQL para a o 

desenvolvimento com o apoio de frameworks, pacote de ferramentas pré-

montado para agilidade no desenvolvimento, como Bootstrap e JQuery. 

Com isso, todo o processo de desenvolvimento será realizado em um 

ambiente controlado, realizado em chamado, servidor local, onde será testado 

na própria máquina de desenvolvimento; Todavia, ao final do projeto e durante 

curtos testes de eficiência e eficácia com alunos, será realizado o upload para 

um servidor gratuito na internet que hospedará a plataforma. 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir da pesquisa bibliográfica observa-se que a execução de um 

projeto de construção de uma plataforma de apoio à aprendizagem deve exigir 

a cooperação de docentes além dos estudantes. No modelo proposto persistem 

as figuras do professor, estudante e disciplina. Contudo, os papéis são alterados 

da perspectiva de aprendizado. Surgem dois novos elementos: projeto e 

resultado. 

  A execução de um projeto típico deve exigir a cooperação de docentes e, 

possivelmente, profissionais externos, além dos estudantes. É atribuição do 

curso criar oportunidades para que o estudante empregue as abordagens mais 

indicadas para solucionar problemas de um dado projeto. Cabe ao estudante 

gerar resultados esperados e observar o seu rendimento por meio da qualidade 

de tais resultados. 
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