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1. RESUMO 

 

Cada vez mais a tecnologia vem surpreendendo a sociedade na busca de            

facilitar e automatizar os processos. Planejando uma melhoria, tende-se a resolver o            

problema atual da teoria musical: ineficácia dos métodos tradicionais utilizados nos           

processos de aprendizagem. Com o desejo de melhorar a situação atual e gerar             

resultados, este trabalho tem como objetivo ter uma plataforma que auxilia em todo o              

processo de aprendizagem na teoria musical, desde acordes até o campo           

harmônico, a fim de aumentar a eficácia no ensino. A metodologia aplicada na             

criação das funcionalidades e regras de negócio visa à uma plataforma atrativa e             

moderna, voltada para um público generalizado, utilizando frameworks baseados em          

JavaScript. Isso quer dizer que crianças, jovens, adultos e idosos podem se            

desfrutar da diversão e aprender. Utilizou-se padrão Material Design para criar um            

design responsivo e com experiência de usuário unificada. O jogo Poker Song            

possui um cenário de fácil entendimento contribuindo para melhorar as habilidades           

dos jogadores. A pontuação e o tempo de cada partida permite criar uma             

competitividade entre jogadores, com isso pode melhorar as habilidades cognitivas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A teoria musical é ensinada em diversas universidades com o intuito de            

identificar intervalos, reconhecimento de harmonia, identificação de forma e         

realização de baixo figurado (PRIORE, 2018). Com base na premissa acima,           

entender a teoria envolve diversos métodos e muita das vezes uma pessoa não             

consegue aprender todos eles, consequentemente desiste da área musical. Para          

aprender a teoria, é preciso entender o conceito de nota, acorde e depois o campo               

harmônico. Como isso envolve muita leitura, história e cálculos matemáticos, o           

método tradicional requer concentração constante.  

O jogo é um ambiente onde o feedback é constante e imediato, com isso o               

jogador se valorizado a cada prêmio, seja ele por meio de recompensas externas ou              

o próprio sentimento de conquista. Com base nisso, é fácil entender que ao passar              

do tempo mais pessoas se rendem ao mundo dos jogos (ARAÚJO, 2018). Os jogos              



são utilizados por grande parte da população e seu principal objetivo é gerar             

diversão, independente do público. Porém, há alguns anos, este conceito mudou e            

hoje os games podem ser ferramentas que facilitam no aprendizado em diversas            

áreas, seja na educação básica infantil até o aprimoramento em setor corporativo. 

Diante dessa evolução do uso dos jogos, surgiu um novo conceito na            

educação, a gamificação. “Atualmente, podemos dizer que a influência dessa forma           

de entretenimento é global e atinge praticamente todas as camadas da população.”            

(FARDO, 2018). Portanto, ela pode ser vista como uma metodologia mais interativa            

para compartilhar o conhecimento. O que também pode ser utilizado para o            

conhecimento de teoria musical. 

A gamificação veio para revolucionar a maneira como aprendemos, e com           

base em desafios e recompensas, o entendimento sobre o assunto pode ficar fácil,             

rápido e divertido. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Geral 

O objetivo geral deste estudo é utilizar gamificação para facilitar na           

compreensão de campos harmônicos, por meio de desenvolvimento de uma          

plataforma web. 

 

3.2. Específicos 

● Levantar requisitos; 

● Selecionar as tecnologias para desenvolvimento; 

● Desenvolver um jogo online; 

● Testar o jogo. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para analisar o cenário da área musical, foram realizadas entrevistas com           

vários músicos de diferentes níveis de conhecimento, com o objetivo de entender            

como aprenderam a teoria musical e quais foram as suas maiores dificuldades. 



Muitos músicos, iniciantes ou intermediários, possuem dificuldades para        

identificar quais acordes estão sendo tocados em uma música. A maioria deles,            

estudam apenas da maneira tradicional e continuam tendo dificuldades no          

aprendizado.  

Conforme pesquisas realizadas em diversos mecanismos de busca,        

verificou-se que não existe uma ferramenta para solucionar esse problema. Diante           

disso, foi possível concluir que o estudo da área musical é complexo e sem              

metodologias propícias.  

Com base nos resultados das entrevistas, os requisitos funcionais do jogo           

foram levantados. São eles: 

● Cadastrar usuário: tela onde o usuário pode-se cadastrar no jogo, inserindo           

seus dados. 

● Definir playlist: tela onde o usuário pode buscar e selecionar suas músicas            

preferidas para salvar em sua biblioteca. 

● Exibir pontuação: recurso que exibe a pontuação do usuário, conforme seus           

acertos e erros. 

● Definir baralho: recurso que permite o usuário receber cartas aleatórias de           

acordo com a música. 

● Tocar música: recurso que permite o usuário iniciar ou pausar uma música            

de forma aleatória. 

 

Além das funcionalidades, os requisitos não funcionais são fundamentais para          

que haja performance, confiabilidade, disponibilidade e facilite em manutenção         

futuras. Os mesmos ficaram definidos da seguinte forma: 

 

● Controle de acesso: permite que cada usuário acesse somente os seus           

dados. 

● Acesso online: recurso que permite o usuário acessar o jogo de qualquer            

lugar com um navegador atualizado ou smartphone, por meio da internet. 

● Interface intuitiva: facilita na compreensão das funcionalidades, exibindo        

uma interface simples, feedback, mensagens na tela e prevenção de erros. 



● Multiplayer: recurso que permite vários usuários jogarem simultaneamente,        

gerando competitividade. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Com base na análise do cenário e das entrevistas, o jogo foi desenvolvido             

para conter telas com layout simples e moderno. Além disso possui opções de fácil              

acesso para que o usuário não precise de treinamento ou manuais extensos. 

Para desenvolver o jogo, com o objetivo de melhor performance e facilidade            

para codificar, o framework MEAN Stack, baseado em JavaScript, foi escolhido. De            

acordo com Bera, Mine e Lopes (2018), um benefício que justifica a utilização de              

JavaScript é pelo fato de ser uma linguagem orientada a eventos, permite que as              

operações sejam executadas somente quando forem requisitadas. 

A seguir são descritas as tecnologias adotadas utilizando os conceitos          

apresentados por Bonfim e Liang (2014): 

● Node: é uma plataforma de desenvolvimento que utiliza linguagem         

Javascript no lado do servidor. Seu objetivo no jogo é disponibilizar           

serviços para requisições do front-end. 

● Angular: outro framework, mas desenvolvido com base Javascript pela         

Google. Adota o modelo MVC (Model-View-Controller). As principais        

características são permitir um desenvolvimento de front-end       

organizado e ter páginas web eficientes que podem reduzir o acesso a            

rede externa. 

● MongoDB: banco de dados de código aberto do tipo NoSQL,          

desenvolvido com a linguagem C++. O formato dos documentos é em           

JSON, que facilita a integração entre as outras tecnologias. 

● Express: é um framework que tem como objetivo facilitar o          

desenvolvimento de aplicações web com o Node. Cria as requisições          

http de maneira simples e rápida. Além disso, consegue ter uma           

estrutura padrão e organiza as rotas para que o front-end possa           

realizar requisições. 

 



Para desenvolver a interface do jogo, com o objetivo de ser responsivo e ter              

um layout de qualidade, o Material Design foi escolhido. Segundo MaterializeCSS           

(2018), é uma linguagem de design que combina os princípios clássicos do design             

bem-sucedido com a inovação e a tecnologia. Permite uma integração facilitada com            

o Angular e disponibiliza componentes em sua documentação. 

 

6. RESULTADOS 

 

A Figura 1 é a interface inicial, a tela de opções para login. O usuário terá a                 

opção de acessar com e-mail e senha ou utilizar a plataforma de streaming Deezer,              

que permite acessar o jogo sem e-mail e senha cadastrados. Caso ele não esteja              

cadastrado, deverá informar alguns dados pessoais e o seu nível de conhecimento            

musical, que servirá para adequar a dificuldade do jogo. 

 

 
Figura 1 – Tela de login do jogo. 

Fonte: Próprio autor (2018). 
 

A Figura 2 mostra a tela principal do Poker Song. Nela, o usuário terá um               

baralho de cartas aleatórias e cada carta é correspondente a um acorde. Utilizar o              

baralho e o palco tem como objetivo criar um jogo interativo, que deixe o usuário               



interessado em jogar mais e, com isso, diverti-lo. A ideia de inserir o palco no jogo                

visa ajudar o usuário a se sentir em seu ambiente de trabalho, com o objetivo de                

criar um conforto e se acostumar com a ferramenta. 

Ao tocar uma música no player ao lado esquerdo superior da tela, o jogador              

precisa ouvir a música, entender as notas, arrastar e soltar uma carta no palco. Caso               

a música que está sendo tocada contenha o acorde da carta que ele jogou,              

independente da ordem, ganhará pontos. Mas se a carta que foi jogada no palco não               

conter em nenhum acorde da música, o usuário perderá pontos.  

 

 
Figura 2 – Tela principal do jogo. 

Fonte: Próprio autor (2018). 
 

Quando o jogador acertar todos os acordes que a música possui, o jogo             

sorteará uma nova música, que começará a tocar para que novamente sejam            

identificados os acordes dela. Essa interação irá gerar um ranking que mostrará os             

jogadores que fizeram mais pontos em cada música, ou seja, os que conseguiram             

terminá-la em menos tempo com mais acertos. 

Conforme a Figura 3, receber o feedback de uma ação é essencial, estimula             

principalmente em um jogo. Para cada erro ou acerto, o usuário receberá uma             

mensagem em destaque na tela do seu dispositivo, além disso ouvirá um som             



correspondente a sua ação, o que estimula a continuidade do jogo e da sua              

aprendizagem. Para uma melhor interação com o jogador, após finalizar a música            

ele receberá um texto referente ao percentual de acertos, então poderá visualizar o             

seu desempenho conforme cada partida. 

Um dos grandes desafios de jogar o Poker Song é o usuário conseguir acertar              

todos os acordes antes que a música pare de tocar. Outro requisito é aliar o estudo                

da teoria musical ao treino auditivo constante, algo que o jogo oferece de maneira              

interativa. 

 

 
Figura 3 – Tela com a música concluída. 

Fonte: Próprio autor (2018). 
 

Um dos requisitos funcionais é definir a playlist. Dessa forma, a Figura 4 exibe              

as músicas que o usuário escolheu para sua biblioteca. Todas as músicas do jogo              

são selecionadas e salvas por níveis de conhecimento, com base em seus acordes e              

campo harmônico. Além disso, em cada música é exibida a sua descrição, nome do              

cantor e a imagem do álbum correspondente. O usuário não precisa cadastrar as             

músicas, pois a sua tarefa é simplesmente jogar. 



 
Figura 4 – Tela Playlist do usuário. 

Fonte: Próprio autor (2018). 
 

 
Um dos benefícios do Poker Song ser multiplayer é melhorar habilidades           

motoras, foco, disciplina, interesse, concentração entre outros. A Figura 4 exibe a            

tela onde o usuário pode pesquisar os jogadores e com isso escolher os seus              

adversários para começar uma partida. Para funcionar é preciso que os jogadores            

estejam online, conforme o ícone verde acima do nome do jogador. Ao clicar no              

botão começar a partida, os jogadores serão redirecionados para a tela principal            

onde iniciarão a partida. 



 
Figura 5 – Tela Escolher Adversário. 

Fonte: Próprio autor (2018). 
 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização do jogo Poker Song com os entrevistados propõe-se como uma            

ferramenta que realmente facilita no aprendizado dos músicos. Com base no           

feedback, pode-se dizer que mesmo com a experiência de cada músico, o jogo             

realmente auxilia na melhoria da audição e da precisão para identificar os acordes             

musicais. Com base nessa premissa, visa tornar a teoria musical algo simples e             

lúdico, revolucionando a forma de aprender e identificar acordes, e assim           

melhorando o aprendizado de diversos músicos. 

Uma das principais implementações futuras é criar um ranking dos jogadores           

que mais acertarem os acordes de cada música, ou seja, exibir o jogador que mais               

conseguiu pontos durante todas as partidas. Essa competitividade é muito          

importante no mundo dos games, pois torna o jogo mais interessante e força o              

jogador a aprender mais. 



No estudo musical, a teoria é praticamente obrigatória, então a ideia é criar             

relatórios dos alunos para que os professores e a instituição possa avaliar o             

desempenho de cada um e com base nisso, definir planos de ensino. 

Segundo Fardo (2018), aumentar a dificuldade de cada partida conforme a           

habilidade dos alunos estabelece desafios para testar os limites de suas habilidades.            

O recurso de cadastrar os usuários com base em nível de conhecimento permite             

evoluir a dificuldade das partidas, tendo a pontuação e os prêmios como requisitos. 

Dessa forma, considera-se que os objetivos do presente trabalho foram          

alcançados, atendendo as expectativas tanto do autor quanto dos entrevistados.          

Espera-se poder contribuir para a facilitação da formação musical utilizando com           

base a tecnologia. 
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