
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM OBJETO DE APRENDIZADO COM ELEMENTOS DE
GAMIFICAÇÃO
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: Computação e InformáticaSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI - UAMINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): VICTOR DOMINGUES, BEATRIZ BAFINI DA SILVA, INES MORANTE, ANDERSON ANDRE
DE SOUZA
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): SIMONE DE ABREUORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): MATEUS MATIAS DE SOUSA, WILNER ALEJANDRO PAZ ROMEROCOLABORADOR(ES): 



 

DESENVOLVIMENTO DE UM OBJETO DE APRENDIZADO COM ELEMENTOS DE 

GAMIFICAÇÃO 

1. Resumo 

 

Este documento apresenta a proposta do desenvolvimento de uma aplicação          

web com o objetivo de auxiliar os estudos dos alunos da Universidade Anhembi             

Morumbi para a realização do Teste de Progresso, prova aplicada semestralmente           

pela universidade com o objetivo de testar os conhecimentos dos alunos no decorrer             

do curso. Com este trabalho observou-se a falta de um método de estudo para o               

teste de progresso, já que o mesmo apresenta, além de 8 questões de             

conhecimentos gerais, 22 questões sobre o curso, englobando as disciplinas do 1º            

ao 8º semestre do mesmo. A solução proposta disponibiliza ao aluno um simulado             

do teste em questão, no qual o aluno pode treinar seus conhecimentos e visualizar,              

por meio de Key Performance Indicators (KPI’s), a sua evolução e desempenho na             

realização do teste, tudo isso utilizando a metodologia de Gamificação no Objeto de             

Aprendizagem SADA (Sistema de Acompanhamento de Desempenho do Aluno),         

com o objetivo de aumentar o engajamento e a experiência que está sendo             

vivenciada pelos alunos.  
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2. Introdução 

 

A aplicação SADA (Sistema de Acompanhamento de Desempenho do Aluno)          

é um objeto de aprendizado gamificado que possibilita que o usuário tenha uma             

ferramenta de estudo e preparação para a realização provas. Serão disponibilizados           

simulados da prova, baseados nas provas anteriores, com suas correções e           

respectivos materiais didáticos. Além disso, o usuário terá acesso à KPI’s que o             

auxiliarão a visualizar sua evolução ao decorrer dos simulados realizados por ele. 

 

 



 

3. Objetivos 

 

O objetivo desse artigo é produzir uma ferramenta para apresentar e melhorar            

o desempenho do aluno em determinada avaliação.  

É notável que existem diversas ferramentas para estudo, mas nem todas           

possuem o viés da gamificação, esse que pode proporcionar um resultado           

potencialmente melhor por conta da Teoria do Flow de Mihaly Csikszentmihalyi por            

exemplo e por outros diversos motivos exemplificados durante o artigo. 

O objetivo é além de criar uma ferramenta bem embasada, que também seja             

genérica o suficiente para ser utilizada em muitos níveis da academia, podendo            

atender desde público pueril até idades mais avançadas, fazendo ainda a leitura das             

diversas personalidades de cada usuário e explorando e motivando da melhor forma. 

 

 

4. Metodologia 

 

Pode-se dizer que objetos de aprendizado são métodos de ensino, que,           

através de artefatos virtuais ou não, tem como objetivo ensinar ao aluno ou usuário              

determinado conteúdo, acadêmico ou não. A definição mais utilizada nos dias atuais,            

Segundo Macedo (2010, p.81), é a que foi proposta pelo Institute of Electrical and              

Electronics Engineers, onde objeto de Aprendizagem seria que qualquer entidade          

digital, ou não digital, que pode ser usada, reutilizada ou referenciada durante o             

aprendizado suportado pela tecnologia (MACEDO, 2010).  

Objetos de Aprendizado são capazes de potencializar e re-estruturar práticas          

pedagógicas, dando origem a novas abordagens no processo de construção do           

conhecimento e a sua interação com a realidade (BEHAR, 2008).  

Algumas características básicas de um OA (objeto de aprendizado) citadas          

por Macedo (2010), e que precisam ser levados em consideração na criação de um              

OA são:  

● reutilização; 

● flexibilidade; 

 



 

● customização; 

● interoperabilidade; 

● facilidade de busca; 

● atualização; 

● gerenciamento; 

 

Espera-se que o desenvolvedor inclua no mínimo alguma destas         

características ao elaborar uma OA. Além disso, “os processos de design voltados à             

instrução podem fornecer maneiras de projetar estes objetos visando as          

necessidades dos aprendizes” (FILATRO, 2008).  

O termo gamificação foi utilizado pela primeira vez pelo pesquisador britânico           

NickPelling (VIANNA, 2013). Ela consiste no uso de técnicas características de           

videojogos em situações do mundo real, aplicadas em atividades fora deste           

contexto, tais como a educação, saúde e política, com o objetivo de resolver             

problemas práticos ou motivar um público específico para um determinado assunto.  

A gamificação usa elementos de jogos para influenciar o comportamento das           

pessoas para atividades fora do contexto de jogo. (BUNCHBALL, 2010). De acordo            

com Zichermann (2011), são identificados dois tipos de elementos que afetam a            

motivação do indivíduo: as intrínsecas e extrínsecas. 

A gamificação leva em consideração os sentimentos, motivações, perfil das          

pessoas. Zichermann e Cunningham (2011) concluíram quatro motivos específicos         

que incentivam as pessoas a jogar:  

 

1. Para aliviar o stress,  

2. Para dominar um assunto,  

3. Como forma socialização e  

4. Como entretenimento.  

 

Em outras palavras, a gamificação usa a motivação causada por jogos para            

incentivar o usuário para atingir outros objetivos de cunho mais sério do que apenas              

um jogo, o que aborda diretamente o segundo item citado acima. 

 



 

4.1 Implantação da gamificação  
 

A gamificação foi implementada no sistema (SADA), com o objetivo de           

engajar os alunos nos estudos e até mesmo na socialização com os demais             

estudantes interessados na formação de grupos de estudo onde possam comparar           

níveis, recompensas, e até mesmo se ajudarem. No SADA o aluno poderá realizar             

simulados sempre que quiser, podendo conferir sua pontuação ao concluir o teste. O             

aluno ganhará pontos sempre que obtiver acertos, e com isso ganhará recompensas            

como troféus e níveis, podendo comparar e competir com os demais alunos através             

do ranking. 

 

4.2 Implantação de KPI  
 

KPI é a sigla em inglês para Key Performance Indicator (Indicadores-Chave           

de Desempenho). Os KPI’s são utilizados para medir e acompanhar a evolução do             

conhecimento sobre determinado assunto, e evidenciam se as práticas aplicadas          

estão gerando um resultado satisfatório. De acordo com Endeavor (2015), existem           

categorias diferentes de KPI’s, sendo as principais delas:  

 

1. Indicadores de produtividade - relacionados a produtividade do indivíduo.  

2. Indicadores de qualidade - relacionados ao nível de qualidade esperada com           

o nível de aceitação. 

3. Indicadores de capacidade - relacionados a capacidade do indivíduo. 

4. Indicadores estratégicos - relacionado ao estado atual em que o indivíduo se            

encontra com o objetivo estabelecido. 

  

O projeto utiliza desse recurso para que os alunos possam ter uma visão de              

sua progressão ao decorrer dos simulados realizados por eles. Deste modo, os            

alunos podem visualizar melhor sua progressão e desempenho nos testes através           

de uma interface gráfica amigável. 

 



 

4.3. Exemplos práticos 

 

Um dos exemplos práticos que este projeto teve como base foi o aplicativo             

Duolingo, que consiste em um aplicativo/site para aprendizagem de línguas. Os           

jogadores podem iniciar o aplicativo em níveis diferentes através de um teste de             

nivelamento, havendo a possibilidade de uma pessoa iniciante e uma pessoa           

avançada em língua inglesa (exemplo) usarem o aplicativo. 

 

5. Desenvolvimento 

 

Para o desenvolvimento do SADA levou-se em consideração o meio pelo qual            

usuários iriam usar o sistema. A princípio foi considerada a melhor opção de             

plataforma e relevância do uso da aplicação. Para chegar a essa conclusão, foi             

realizada uma pesquisa de campo na universidade para entender melhor em qual            

plataforma desenvolver. 

Dada a observação de que a mesma quantidade de pessoas que querem            

uma experiência na Web (Navegadores) também é a mesma das que querem uma             

experiência no Mobile (Smartphones, Tablets), optamos por desenvolver uma         

aplicação que atenda ambas as expectativas, investindo em uma melhor experiência           

na interface e alta robustez e integridade no servidor. Para isso, desenvolvemos a             

aplicação na arquitetura Cliente/Servidor, onde a aplicação Cliente (Sada.Web) é          

compatível com os navegadores mais atuais e Sada.Api, onde se concentram os            

dados e as regras de negócio da aplicação fazendo o papel do Servidor. 

 

5.1 Desenvolvimento da API (SADA.API) 

 

A aplicação Sada.Api é uma API (Interface de Programação de Aplicações)           

para as aplicações clientes (Sada.Web). Seus recursos são acessados e disponíveis           

na web através do protocolo HTTP seguidos dos princípios REST (Transferência de            

 



 

Estado Representacional). Através da API é possível manipular e gerar dados           

referentes às simulações e aos usuários, tais como, cadastro de usuário, cursos,            

simulações e leituras dos respectivos dados, sejam eles processados como chaves           

de performance ou como dados brutos assim como representa a imagem a seguir.  

Além de fazer todo o recebimento e manipulação dos dados dos usuários esta             

aplicação também possibilita a integração com outros sistemas para alimentação e           

mineração de dados. 

 

5.1.1 Mecânica de gamificação na API 

 

Para introduzir o conceito de gamificação na API foi elaborado uma forma de             

recompensa por cada acerto nos simulados realizado e a medida que o usuário             

ganha pontuação ele sobe de nível e ganha troféus (badges) assim como            

demonstrado a seguir: 

1. Cada questão acertada vale 1.000 (Um mil) pontos; 

2. O nível do usuário é incrementado cada vez que atinge 4.000 (Quatro mil) 

pontos; 

3. O usuário ganha um novo troféu a cada 10 (Dez) níveis; 

4. O nível máximo atingido por usuário é 99 (Noventa e nove); 

5. Após o usuário atingir o nível máximo ainda continua ganhando pontuação. 

 

A jornada do usuário se inicia no nível 0 (Zero) e pontuação 0 (Zero) podendo               

chegar até o nível 99 (Noventa e nove) e pontuação infinita. Depois de estabelecidos              

estes conceitos o incremento de pontuação é dado pela pontuação anterior mais a             

soma da quantidade de acertos vezes 1000 (1 mil) como mostra a fórmula a seguir: 

Pontuação = Pontuação Anterior + (Quantidade de acertos * 1.000) 
 

 



 

O nível pode ser dado pela pontuação atual dividido por a quantidade de             

pontos necessária para atingir 1 (Um) nível, ou seja, 4.000 (Quatro mil) desprezando             

os valores decimais.  

Nível = Pontuação / 4.000 
 

A quantidade de acertos por simulado vai variar de acordo com a quantidades             

de questões disponíveis por simulação. 

Para engajamento e competitividade também foi introduzindo o        

processamento do ranking de usuários por pontuação, onde o usuário com maior            

pontuação tem a 1ª (Primeira) posição e os demais de forma consecutiva. 

 

5.1.2 Fornecimento dos KPI’s pela API 

 

As KPI’s que são disponibilizadas para que os alunos possam acompanhar           

seu desempenho e progresso, são fornecidos por uma API, alguns destes KPI’s são: 

● Desempenho por realização - Indica o desempenho do aluno por simulado; 

● Tempo total - Indica o tempo total utilizado para realização de todas as 

simulações; 

● Tempo médio - Indica o tempo médio para realização de simulados; 

● Desempenho por matéria - Indica a quantidade de acertos e erros por 

matéria; 

● Desempenho por curso - Indica a quantidade de acertos e erros por curso; 

 

5.2 Desenvolvimento da interface (SADA.WEB) 

 

A aplicação Sada.Web é uma interface web para utilização do sistema, ela é a              

ponte que liga o usuário com a aplicação Sada.Api, ou seja, é uma interface gráfica    

que permite a interação do aluno com o servidor. 

 



 

6. Resultado preliminares 

Foi construído uma aplicação capaz de realizar simulações de teste, através 

destas simulações é possível medir o desempenho do aluno, também alguns 

elementos de gamificação foram implementados na primeira versão do projeto, tais 

como, troféus, nível, pontuação e posição no ranking.. 

 

Para próximo passo e projetos futuros é validar a eficiência do SADA testando 

a ferramenta com um conjunto de estudantes que utilizam o objeto de aprendizado 

com um outro conjunto que não utiliza comparando os resultados a fim de verificar 

se de fato a experiência construída através do SADA contempla as premissas de um 

objeto de aprendizado gamificado. 
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