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RESUMO

ZARTH,  Antonio  Miguel  Faustini.  IFSC.ME  -  UM  AVEA  GAMEFICADO  PARA
ENSINO BASEADO EM COMPETÊNCIAS. 2017. Trabalho de Conclusão (Curso de
Pós-Graduação lato sensu em Formação Pedagógica para a Docência na Educação
Profissional e Tecnológica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC,
2017.

Esta pesquisa propõe uma ferramenta de auxílio ao ensino presencial, na forma de
um  Ambiente  Virtual  de  Ensino  e  Aprendizagem  (AVEA),  que  introduz  diversos
elementos de gameficação em consonância com conceitos educacionais relativos ao
ensino por competências e avaliação formativa. Além do protótipo como inovação
tecnológica, este trabalho apresenta resultados acerca de uma pesquisa-ação com
estudantes do Curso Técnico em Informática do Campus Garopaba, relacionado ao
uso do AVEA, coletando evidências qualitativas de sua aplicabilidade na forma de
questionário. O ambiente e a análise destes resultados indicam eficiência e eficácia
no cumprimento dos objetivos.

Palavras-chave: Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem. Gameficação. Ensino
por competência.
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ABSTRACT

ZARTH,  Antonio  Miguel  Faustini.  IFSC.ME  -  UM  AVEA  GAMEFICADO  PARA
ENSINO BASEADO EM COMPETÊNCIAS. 2017. Trabalho de Conclusão (Curso de
Pós-Graduação lato sensu em Formação Pedagógica para a Docência na Educação
Profissional e Tecnológica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC,
2017.

This study proposes a tool to help teaching in the form of a Learning Management
System  (LMS),  which  introduces  several  elements  of  gamefication  in  line  with
educational concepts related to teaching by competences and formative assessment.
In addition to this prototype as a technological innovation, this work presents results
about  an action research with  students  of  the Technical  Course in  Informatics of
Campus Garopaba, related to the use of AVEA, collecting qualitative evidences of its
applicability in the form of a questionnaire. The environment and the analysis of these
results indicate efficiency and effectiveness in achieving the objectives.

Keywords: Learning  Management  System.  Gamefication.  Teaching  by
competences.
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 1 INTRODUÇÃO

Os  ambientes  virtuais  de  ensino  e  aprendizagem  (AVEAs),  também

conhecidos  como  Learning  Management  System (LMS),  são  softwares  que

agregam diferentes recursos didáticos e ferramentas para a gestão de cursos.

Estes ambientes se tornaram populares e são corresponsáveis pelo sucesso e

popularização do ensino  a  distância  (EaD).  Com a popularização dessas e

outras tecnologias de informação e comunicação (TICs), novas possibilidades

de se pensar a educação estão sendo construídas, diminuindo a distância entre

as modalidades de ensino presencial e o EaD (SILVA, 2011). 

Diferente do modelo milenar mestre-aluno no uso da oralidade em sala

de aula, incorporar a tecnologia é um desejo e uma necessidade de todas as

partes envolvidas. Como afirma Dias (2010, p. 43), vivemos numa sociedade

que, além da escrita e oralidade, também convive com a informática. E uma

tecnologia não suprime outra: ao contrário, pode potencializá-la. 

Uma das recentes e principais inovações na área que explora o uso da

tecnologia na educação é a inserção e integração do conceito de gameficação.

Este conceito, que representa a utilização da mecânica de jogos em situações

alheias,  têm  apresentado  resultados  promissores  em  diversos  estudos

correlacionadas aos AVEAs (MENEZES, 2016), em propostas heterogêneas.

Reafirmando  a  importância  do  uso  da  informática  como  suporte  ao

ensino,  este  trabalho  têm  como  principal  objetivo  propor  um  AVEA  que

implementa  de  forma  diferenciada,  diversos  elementos  de  gameficação.

Adicionalmente, explora conceitos, propõe e incorpora formas de se utilizar o

ensino por competências e a avaliação formativa em consonância. A motivação

da escolha desta tríade de conceitos (gameficação, ensino por competências e

avaliação formativa) está intrinsecamente relacionada ao contexto de atuação

profissional  do  autor  e  procedimento  metodológico  utilizado  para  aplicação

experimental do AVEA: Ensino e aprendizagem em uma turma de adolescentes

do curso técnico em Informática do IFSC câmpus Garopaba.



11

 1.1 Tema e Problema de Pesquisa

Os AVEAs estão sendo amplamente utilizados como recurso de apoio ao

ensino presencial no Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). Em pesquisa

online  realizada  em  agosto  de  2016  pelo  Departamento  de  Tecnologia,

Informação  e  Comunicação  (DTIC)  com  423  respondentes,  entre  técnicos

administrativos e professores do IFSC, os resultados indicam que 70,26% dos

servidores utilizam o Moodle para estudo ou trabalho. Esta pesquisa também

revela que 84,42% dos entrevistados consideram o uso do Moodle importante

ou muito importante (ver os resultados na íntegra no Anexo A deste trabalho). 

Além  dos  resultados  apresentados  pela  DTIC  que  demonstram  a

importância e popularidade da utilização do Moodle no IFSC, em breve haverá

a implantação do AVEA SIGAA como ferramenta de apoio ao ensino presencial.

Considerando  a  demanda  e  importância  dada  às  TICs  no  contexto  de

educação a distância e presencial, esta proposta de trabalho objetiva investigar

o uso de outros conceitos relacionados à educação, principalmente no âmbito

da EPT, na construção de um AVEa diferenciado das soluções populares já

utilizadas, para apoio ao ensino presencial.

 1.2 1.2 Objetivos

 1.2.1 Objetivo Geral

Propor e desenvolver um Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem

(AVEA) baseado em conceitos de gameficação, avaliação formativa e ensino

por competências. 

 1.2.2 Objetivos Específicos

a) Contextualizar o que é gameficação bem como seu potencial no

campo educacional

b) Desenvolver um AVEA gameficado que aplica conceitos de ensino

por competências e avaliação formativa;

c) Coletar  evidências  qualitativas  de  utilização  em uma  turma  do

curso técnico em Informática do câmpus Garopaba.
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 1.3 Procedimentos metodológicos

Ainda  que  faça  uma  exploratória  teórica  sobre  diversos  temas

contemporâneos da área de educação, a natureza desta pesquisa é aplicada

com foco em desenvolvimento tecnológico e inovação pois propõe uma solução

prática implantada na forma de sistema (protótipo). Quanto a abordagem, esta

pesquisa  é  qualitativa  pois  apresenta  de  forma  empírica  as  relações  entre

desenvolvimento tecnológico e fenômenos educacionais.  Além do mais,  não

apresentará  resultados  matematicamente  relevantes  a  respeito  de  dados

coletados.  Os  objetivos  desta  proposta  são  classificados  como  pesquisa

tecnológica exploratória e,  quanto aos procedimentos,  também é utilizada a

pesquisa-ação.  Para  a  coleta  de  dados,  foram  utilizadas  as  técnicas  de

questionário1 e  também  uma  análise  de  relatórios  do  produto  tecnológico

produzido

1 Entende-se que o questionário é uma típica técnica quantitativa, entretanto, devido a amostra 
desta pesquisa ser pequena. seus resultados não têm valor estatístico e por isso tal recurso 
apenas serviu para uma análise qualitativa em relação aos resultados do artefato tecnológico 
produzido.
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 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

 2.1 Gameficação

A gameficação representa uma área cuja popularização é relativamente

nova e seu interesse tem aumentado rapidamente  devido à diversidade de

aplicações e serviços que podem se beneficiar deste conceito. De acordo com

Borges  et  al. (2013),  o termo  abrasileirado  “gameficação”  (do  inglês

gamefication), é a aplicação de técnicas da mecânica dos jogos (games) em

situações diversas, com os objetivos principais de simular situações, influenciar

e engajar a participação de um grupo de usuários alvo. 

A definição de gameficação é flexível e possui diferentes perspectivas.

Como  apresentado  por  Klopfer  et  al.  (2009)  em  um  dos  artigos  mais

referenciados sobre a área, a gameficação é um fenômeno emergente e está

intrinsecamente relacionado ao comportamento humano em diversas situações

que  são  exploradas  de  forma  competente  pela  indústria  videogames  há

décadas.  No  entanto,  na  gameficação  a  dinâmica  é  replicada  a  outros

contextos não relacionados a jogos, mas almejando manter os benefícios de

engajamento e motivação encontrados nos jogos de videogames. 

Entre  os  elementos  do  design  de  jogos  que  podem ser  aplicados  e

explorados para estes contextos diversificados tornando-os gameficados, cita-

se como exemplo:

• Pontuação. Assim como nos jogos que o jogador pode estabelecer e

acompanhar seu desempenho, um sistema de pontuação é uma forma

de explicitar um benefício, status ou riqueza virtual do participante que

progride;

• Ranking. Expor publicamente os melhores participantes é um incentivo

em busca da vitória. Igualmente é uma forma notória de status;

• Medalhas e Troféus.  Também chamados de  badges2,  estes símbolos

representam  prêmios  colecionáveis  dentro  do  contexto.  Diferente  do

ranking,  este  elemento  não  está  necessariamente  relacionado  a

competitividade entre os pares. Um troféu geralmente é aplicado a uma

2 Badges são distintivos, insígnias virtuais. É um indicador simbólico de uma conquista ou 
realização.
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situação  onde  todos  podem ser  capazes  de  ganhar,  caso  alcance  o

requisito.  Geralmente é um prêmio aplicado como reconhecimento de

cumprimento de tarefas ou missões;

• Aversão à perda.  O participante deve continuar engajado para evitar

perder suas conquistas;

• Níveis de dificuldade. O contexto deve ser desafiador e os problemas

devem informar de  alguma forma sua dificuldade.  Este  conceito  está

relacionado com o sistema de progressão e reputação do participante;

• Feedback instantâneo.  O  participante  precisa  saber  como  está  seu

desempenho permitindo a busca pela evolução.

• Continuidade. Jogue infinitamente até alcançar seu objetivo.

No  entanto,  a  gameficação  não  é  a  resposta,  tampouco  o  protagonista  do

contexto. Sua aplicação deve ser planejada como instrumento potencializador,

nunca  como  objetivo  principal.  Como  explica  Fardo  (2013),  a  escolha  dos

elementos  e  de  como  aplicá-los  depende  de  um contexto  específico  e  da

finalidade do projeto em questão. Podem ser utilizadas de mecanismos básicos

de jogos a dinâmicas complexas com narrativas e experiência significativa de

jogos modernos. Em ambos os casos, é importante que o contexto não seja

desfigurado quanto ao seu propósito ou subjugado quanto necessita de uma

avaliação de produtividade e desempenho.

 2.1.1 Gameficação na Educação

Inicialmente, é importante elucidar que gameficação não é o sinônimo de

jogo, tampouco de objeto de aprendizagem. A revisão do conceito de Objeto de

Aprendizagem é feita por Tarouco  et al. (2014) e definido como um recurso

suplementar ao processo de aprendizagem, uma ferramenta que potencializa o

ensino e aprendizagem de um determinado assunto. Esta definição determina

que um objeto de aprendizagem é um recurso com um objetivo específico, para

relacionar  situações  ou  simulações  de  um  determinado  conteúdo  a  ser

aprendido. Embora possa ser reaproveitado, um objeto de aprendizagem não é

genérico  em  seu  objetivo.  Geralmente  são  aplicados  como  recurso  de

simulação  ou  jogo  temático,  como  alternativo  aos  recursos  didáticos

tradicionais da sala de aula.
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 As possibilidades e vantagens da gameficação na educação são muitas,

e podem incorrer desde a potencialização do aprendizado de um determinado

assunto,  a  colaboração  e  socialização  entre  os  participantes,  a  viralização

(disseminação de informações), a participação ativa e autorreflexão avaliativa.

Dentre  um leque de possíveis  vantagens de sua aplicação,  seguramente  a

maior e mais almejada é a de engajar o participante (aluno). Aplicar técnicas de

gameficação na educação é acima de tudo uma tentativa de mudar o estado de

espírito  do  estudante  de  “tenho  que  fazer”  para  o  “quero  fazer”.  Qualquer

sucesso neste objetivo,  ainda que parcial,  é  uma conquista gloriosa para o

sujeito cuja função e responsabilidade é o de ensinar.

O  trabalho  publicado  por  Menezes  et  al  (2016)  descreve  como

elementos  de  gameficação  podem  ser  utilizados  em  projetos  inovadores

relacionados a educação e como avaliação formativa. Neste trabalho, percebe-

se  que  o  elemento  de  feedback é  amplamente  explorado  em  ambientes

educacionais como forma de fazer com que o estudante reconheça seus erros

e acertos, encontrando estímulo para estudar.

Borges et. al. (2013) apresenta um estudo sistemático sobre a aplicação

da gameficação na área de educação. De acordo com seus resultados, pode-

se perceber que a maior parte dos estudos e propostas buscam o objetivo

principal de engajar seus estudantes por meio da gameficação. No entanto,

segundo o autor, poucos trabalhos apresentam soluções concretas de como

fazê-lo.

De  forma  verossímil,  o  trabalho  de  (OGAWA et  al.,  2015)  faz  um

levantamento  bibliográfico  sobre  ambientes  de  aprendizagem  que  utilizam

gameficação e apresentam resultados controlados de experimentos com e sem

o  uso  deste  conceito.  Os  resultados  apresentados  apontam que  diferentes

trabalhos possuem diversas formas de avaliar o impacto da gameficação no

processo de ensino e aprendizagem,  com situações,  elementos,  métricas  e

número de participantes variáveis, tornando difícil uma avaliação global sobre

os reais benefícios e limitações. 

A bibliografia sobre gameficação na educação é ampla e heterogênea,

assim  como  seus  resultados.  No  entanto,  educadores  reconhecem  que  o

design  de  jogos  aplicado  à  educação  pode  estimular  o  engajamento,  a

produtividade e a criatividade entre os estudantes – (OGAWA et al., 2015).
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 2.2 Ensino por Competências

Na grande área da educação, o conceito de competência é polissêmico.

Para fins de distinção e delimitação, nesta pesquisa o conceito de competência

está intrinsecamente relacionado à Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

De  acordo  com  a  Resolução  CNE/CEB  n°  04/99  (que  institui  as

Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  Profissional  de  Nível

Técnico), entende-se por competência profissional “a capacidade de mobilizar,

articular e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades necessários

para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza

do trabalho”.  Perrenoud (1999), define como Competência “a capacidade de

agir  eficazmente  em  um  determinado  tipo  de  situação,  apoiada  em

conhecimentos, mas sem limitar-se a eles” (p. 7).

Nos Referenciais  Curriculares  Nacionais da Educação Profissional  de

Nível Técnico (MEC), determina que a ênfase outrora nos conteúdos do ensino,

agora se transferem para as competências a serem construídas:

As competências enquanto ações e operações mentais, articulam os
conhecimentos  (o  saber,  as  informações  articuladas
operatoriamente),  as  habilidades  (psicomotoras,  ou  seja,  o  saber
fazer elaborado cognitivamente e socioafetivamente) e os valores, as
atitudes  (o  saber  ser,  as  predisposições  para  decisões  e  ações,
construídas  a  partir  de  referenciais  estéticos,  políticos  e  éticos)
constituídos  de  forma  articulada  e  mobilizados  em  realizações
profissionais  com  padrões  de  qualidade  requeridos,  normal  ou
distintivamente,  das  produções  de  uma  área  profissional.  (MEC,
1999)

Como  pode-se  perceber,  a  ideia  de  Competência  na  EPT  é  uma

tentativa  de  se  contornar  o  problema  da  fragmentação  curricular,  dos

isolamento das unidades curriculares e de seus conteúdos. 

A premissa de competência está relacionada à resolução de problemas.

O indivíduo competente é capaz de generalizar e utilizar o conhecimento, ou

seja,  o que você se faz com o que se aprendeu,  é  mais importante que o

conhecimento  aprendido  e  não  utilizado.  Portanto,  as  unidades  curriculares

devem servir   como base para a construção das competências, em vez de
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serem  o  objetivo  fim.  Para  o  estudante,  o  objetivo  muda  de  “passar  na

disciplina” para “desenvolver esta competência”.

Para  Machado  (2016,  p.  20),  a  ideia  de  competência  possui  alguns

elementos  constitutivos:  pessoalidade,  âmbito  e  mobilização.  Resumindo  e

contextualizando os três elementos:

“A competência é a capacidade de se mobilizar o que se sabe, em um
determinado âmbito, em um determinado contexto, para se realizar
aquilo que se deseja, se projeta. […] quem não tem qualquer desejo,
qualquer vontade, qualquer projeto, essa inapetência já é a antessala
da incompetência.”

Em  Ambientes  Virtuais  de  Aprendizagem,  a  ideia  de  competência

também  é  aplicada  no  ambiente  Moodle  3.x  como  forma  de  avaliar  os

estudantes, descrevendo o nível de compreensão e sua proficiência em certas

habilidades (Moodle, 2017). Com este módulo ativo, o professor é capaz de

criar atividades e planos de estudo relacionados a certa competência, conforme

ilustrado na Figura 1. No entanto, embora não seja objetivo deste trabalho fazer

comparações, o Moodle exemplifica a utilização do sistema de competências

como uma forma de fragmentar o curso, criar disciplinas sobre disciplinas. Esta

ideia de fragmentação relacionada ao conteúdo em contrapartida ao conceito

de ação, pode ser percebida na Figura 2.

O  exemplo  acima  demonstra  que,  embora  existam  tecnologias  de

informação  e  comunicação  (TICs)  que  oferecem  maneiras  de  se  prover  a

aplicação de competências em AVEAs, o sucesso é dependente da capacidade

do próprio professor em compreender este conceito e aplicá-lo corretamente.
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Figura 1: Competências no Moodle - visão do estudante. 

Fonte: Documentação do Moodle, 2017.

Figura 2: Gerir competências para o Quadro Matemática. 

Fonte: Documentação do Moodle, 2017
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 2.3 Avaliação

 2.3.1 Avaliação Formativa e Qualitativa

Ensinar, no âmbito do EPT, é tornar o estudante sujeito na construção de

sua formação, é conduzir o estudante de forma que ele possa desenvolver as

atitudes, habilidades e competências, construindo seu próprio saber. Cabe ao

ato de avaliar verificar se estes objetivos estão sendo cumpridos. Entretanto,

extrapolando o objetivo tradicional de verificar a aptidão, a avaliação também

deve  servir  de  instrumento  para  ajudar  o  estudante  a  perceber  sua

aprendizagem e limitações, guiando-o na construção destes saberes.

A avaliação é um paradoxo no meio educacional. Embora este assunto

seja exaustivamente discutido há décadas, os meios tradicionais de avaliação

quantitativa, na perspectiva classificatória e punitiva, persistem. Ainda que se

inove na  forma de  avaliar  buscando novas metodologias  e  instrumentos,  o

estudante  fatalmente  será  taxado  por  uma  nota  numérica  ou  conceito  em

escalas  (excelente,  proficiente,  suficiente,…).  Este  modelo  facilita  a

comparação de estudantes e promove uma fácil visualização através de uma

linha de corte de quem poderá prosseguir com os estudos ou não. Porém, uma

nota é capaz de resumir o conhecimento e aprendizado de um estudante? Um

conceito final propicia uma reflexão corretiva para o estudante e o professor,

causando crescimento e ajuste do ensino-aprendizagem?

Para Luckesi (2014, p.81), a avaliação:

[...] deverá ser assumida como um instrumento de compreensão do
estágio de aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista
tomar decisões suficientes e satisfatórias para que possa avançar no
seu processo de aprendizagem. Se é importante aprender aquilo que
se  ensina  na  escola,  a  função  da  avaliação  será  possibilitar  ao
educador condições de compreensão do estágio em que o aluno se
encontra, tendo em vista poder trabalhar com ele para que saia do
estágio defasado em que se encontra e possa avançar em termos
dos conhecimentos [...]. (LUCKESI, 2014, p.81)

Percebe-se  a  preocupação  do  autor  em  sugerir  uma  avaliação

continuada, reconhecendo no aluno e professor, as limitações e dificuldades
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individuais que devem ser superadas no processo de ensino e aprendizagem.

Igualmente  no  âmbito  do  EPT,  a  avaliação  deve  servir  de  instrumento

recorrente para se perceber  as lacunas e as  habilidades que precisam ser

melhoradas  para  se  atingir  as  competências  necessárias.  Este  paradigma,

chamado  de  avaliação  formativa,  está  incorporada  ao  ato  de  ensinar  pois

objetiva compreender,  corrigir,  reforçar  a aprendizagem e competências dos

estudantes. A avaliação formativa é definida por Perrenoud (1999, p.182) como:

[...]toda  prática  de  avaliação  contínua  que  pretenda  melhorar  as
aprendizagens  em curso,  contribuindo  para  o  acompanhamento  e
orientação dos alunos durante todo o seu processo de formação. É
formativa  toda  a  avaliação  que  ajuda  o  aluno  a  aprender  e  a  se
desenvolver,  que  participa  da  regulação  das  aprendizagens  e  do
desenvolvimento no sentido de um projeto educativo. (PERRENOUD,
1999, p.182)

Assim  como  a  regulação  é  um  ato  realizado  pelo  professor,  pois

resumidamente serve para rever a metodologia de ensino, a autorregulação

permite que o estudante tome consciência de suas limitações para igualmente

buscar estratégias para avançar no processo de construção do conhecimento. 

Um elemento relevante na avaliação formativa é o feedback (Salomão;

Nascimento, 2015). O feedback é quando o professor informa e esclarece ao

estudante os erros e acertos sobre um determinado conteúdo,  contribuindo

com  o  objetivo  de  regulação  e  autorregulação  do  processo  de  ensino  e

aprendizagem  na  avaliação  formativa.  Mas  para  que  o  feedback consiga

cumprir com o objetivo de autorregulação, o estudante deve saber o que errou

e que atitude deve tomar para superar suas dificuldades e erros.

 2.3.2 Avaliação em Ambientes Virtuais

Aplicar  o  paradigma de avaliação formativa em ambientes virtuais de

ensino e aprendizagem é um desafio por algumas razões:

1. AVEAs podem conter questões que correção automática, a exemplos

das  perguntas  multi-objetivo;  O  feedback destas  questões  deve

extrapolar mensagens de incentivo pré-programadas.
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2. É  necessário  transformar  esta  correção  em  uma  nota  ou  conceito

expresso  numericamente  ou  em  conceitos  em  escalas,  contrariando

objetivo de avaliação qualitativa expressa por Luckesi (2014). 

3. O  AVEA  deve  ser  capaz  de  emitir  um  feedback por  habilidade

desenvolvida e global, auxiliando a autorregulação do aprendizado do

estudante.

4. O aluno percebe a nota ou conceito não como um julgamento de sua

capacidade,  mas  uma forma de  expressar  o  que  deve  melhorar  em

determinada competência.

A pesquisa de Otsuka (2002) traz uma visão geral das experiências e

pesquisas de como a avaliação formativa é aplicada no contexto da Educação

à Distância, de forma online. Nas experiências em cursos totalmente EaD, são

relatados usos de questões dissertativas, seminários com participação em chat

e participação em fórum. Os autores explicitam a seguinte reflexão sobre uma

experiência:

Em um curso à distância o acompanhamento dos aprendizes é muito
mais difícil que em cursos presenciais, já que o formador só tem a
percepção do comportamento e desenvolvimento do aprendiz quando
este participa ativamente do curso […]. O formador tem um grande
trabalho procurando, coletando e analisando informações relevantes
ao acompanhamento do curso. (OTSUKA, R., 2002, p.153) 

Pode-se conceber que estes instrumentos avaliativos nada mais são que

adaptações  dos  instrumentos  físicos  de  uma  sala  de  aula  presencial  para

ambientes virtuais. Ou seja, estes estudos sugerem que o EaD se utiliza dos

AVEAs como uma tecnologia passiva que serve apenas como meio adaptado

para simular a sala de aula e não como ambiente de inovação que se utiliza da

tecnologia para extrapolar as limitações dos instrumentos convencionais.
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 3 RESULTADOS DE PESQUISA

O objetivo e resultado desta proposta é desenvolver um ambiente virtual

de ensino e aprendizagem que traz como principal contribuição um protótipo

construído  sob  o  contexto  de  três  conceitos:  gameficação,  ensino  por

competências  e  avaliação  formativa.  Este  ambiente  está  disponível  no

endereço  http://ifsc.me e acessível para qualquer usuário mediante cadastro,

exemplificado na Figura 3.

Neste capítulo descreve-se as principais funcionalidades do ambiente e

sua relação com elementos de gameficação, avaliação formativa e ensino por

competências.  Também  são  apresentados  os  resultados  obtidos  com  a

aplicação de um formulário de avaliação em uma turma de ensino técnico do

IFSC câmpus Garopaba.

 3.1 Descrição do Ambiente IFSC.me

O AVEA resultante deste projeto é um ambiente online responsivo (que

pode  ser  utilizado  tanto  em  computadores  quanto  dispositivos  móveis)

construído utilizando tecnologias como PHP Orientado a Objetos em camadas

MVC, PDO, HTML5,  CSS,  Bootstrap,  Jquery,  entre  outras.  Como o escopo

deste trabalho está no contexto da educação, detalhes computacionais e de

implementação serão omitidos na descrição e especificação deste capítulo. 

 3.1.1 Sistema de usuários

Para utilização do IFSC.me como professor ou estudante, é necessário

fazer um breve cadastro, com aprovação automática. Após o cadastro, basta

informar  o  e-mail  e  senha cadastrada para  acessar  o  ambiente  (Figura  4).

Existem três tipos de papéis no ambiente IFSC.me: Administrador, Professor e

aluno. Quando um novo usuário se inscreve, ele automaticamente pertence ao

papel  aluno.  O  usuário  aluno  é  o  participante  base  do  sistema,  podendo

acessar  todas  as  funcionalidades,  com  a  exceção  de  não  poder  criar  e

gerenciar novos cursos. 

O papel de professor possui como opção extra a permissão de criar (e

extinguir) seus próprios cursos, acrescentando atividades e materiais conforme

http://ifsc.me/
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funcionalidades a serem descritas neste capítulo. Para se tornar um professor,

basta que no ato da inscrição o participante informe um e-mail  institucional

@ifsc.edu.br para receber um convite de upgrade de função.

O  usuário  administrador  tem  acesso  completo  ao  sistema,  podendo

inclusive  bloquear  e  excluir  usuários  e  cursos.  O papel  de  administrador  é

utilizado  apenas  para  fins  de  manutenção  ou  intervenção  de  situações

excepcionais. Administradores podem nomear outros administradores, sendo

esta a única forma de conseguir esta função.

Figura 3: IFSC.me - Tela de Cadastro de Usuário

Fonte: Acervo do autor (2017)
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 3.1.2 Tela inicial e pesquisa por cursos

Ao  acessar  o  AVEA  utilizando-se  de  login  e  senha,  o  usuário

(independente do seu papel)  acessará uma página que lista  os cursos que

participa,  tanto  como aluno quanto  como professor  (Figura  5).  Esta  tela  foi

construída inspirada nas interfaces das redes sociais e dá destaque à foto e

nome do participante. Esta escolha foi feita de forma empírica para lembrar ao

estudante  que  ele  é  o  sujeito  de  sua  própria  formação.  Adicionalmente,

sistemas baseados em mecânica de jogos fazem uso de “avatars”, que são os

personagens do jogo que evoluem através de conquistas e ganham prêmios,

status  e  reputação  entre  a  comunidade.  Neste  contexto,  o  estudante  é  a

representação  seu  próprio  personagem  que  atuará  na  construção  das

habilidades  em  busca  das  recompensas  citadas  acima.  Para  manter  este

conceito, a imagem do usuário é sempre colocada em evidência nas menções

públicas, como mensagens, lista de participantes e discussões. 

Quando  o  usuário  se  cadastra,  automaticamente  ele  recebe  uma

imagem  de  avatar  exclusiva,  colorida  e  divertida,  gerada  por  sistema.  No

entanto, ele pode alterar sua foto a qualquer momento utilizando o menu global

“Perfil”.

Figura 4: IFSC.me - Tela de Login

Fonte: Acervo do autor (2017)
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Qualquer  participante  cadastrado  e  autenticado  no  sistema  pode

localizar cursos que tenha interesse e estejam com inscrições abertas no menu

global “Procurar Cursos” - Figura  6. O sistema utilizado é o de auto-inscrição

com aprovação manual do professor. O professor escolhe se o curso permite

ou não novas inscrições.

Figura 5: IFSC.me - Página Inicial Meus Cursos

Fonte: Acervo do autor (2017)

Figura 6: IFSC.me - Procurar Cursos

Fonte: Acervo do autor (2017) 
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 3.1.3 Lista de usuários do sistema

No menu global, também é possível visualizar de forma paginada todos

os usuários cadastrados no AVEA, listando o nome e há quanto tempo foi o

último acesso – Figura  7. Nesta tela também é possível localizar um usuário

por parte do nome e ordenar alfabeticamente pelo nome ou pelo último acesso.

 3.1.4 Tela Curso – Desafios

Ao  entrar  em  um  curso  em  que  está  matriculado,  o  participante

encontrará de fato as principais funcionalidades de um AVEA. A estrutura do

ambiente  é  dividida  em  quatro  grandes  módulos:  Desafios,  Biblioteca,

Participantes, Discussão. A página inicial do Curso é sempre a de Desafios,

ilustrada na Figura 8.

Figura 7: IFSC.me - Lista de usuários do AVEA

Fonte: Acervo do autor (2017)
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Esta tela Desafios exibe de forma gameficada as atividades propostas

pelo professor. As atividades são compostas por uma quantidade especificada

de questões elaboradas pelo professor, com correção automática ou manual, e

pode ter um número limitado de tentativas ou de tempo para realizar, conforme

ilustrado na Figura 9.

Ao clicar  em uma determina atividade,  o  participante é informado do

número de questões,  da quantidade de tentativas e do tempo máximo que

possui para fazer a atividade. Ao clicar em “começar” a atividade começa, uma

tentativa é registrada e o cronômetro é acionado (Figura 10).

Figura 8: IFSC.me - Curso e Desafios

Fonte: Acervo do autor (2017) 
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Após responder o desafio (que pode ter correção manual ou automática

e instantânea de acordo com o tipo de questão), o estudante pode perceber

seu  desempenho  global  da  atividade  relacionado  através  de  barras  de

progresso e  badges,  elementos de gameficação. A avaliação da atividade é

exposta através de uma barra circular colorida que envolve a atividade. Caso o

estudante acerte 100% da atividade, a barra estará cheia; caso acerte 50%, ela

estará pela metade,  e  assim sucessivamente.  O indicador  de realização de

uma atividade realizada é uma estrela amarela, independente da nota. Porém,

Figura 9: IFSC.me - Abrir atividade

Fonte: Acervo do autor (2017)

Figura 10: IFSC.me - Responder Atividade

Fonte: Acervo do autor (2017)



29

se o estudante acertar toda a atividade, o símbolo de um troféu aparecerá no

centro da atividade, indicando sua conquista – Figura 11.

A  conquista  de  uma  atividade  (acerto  de  100%)  também  possui

reconhecimento  público.  Quando  um  estudante  a  recebe,  os  demais

participantes do curso são notificados. Esta notificação pública proposital, além

de  incentivar  o  estudante  que  conquistou,  serve  para  lembrar  aos  demais

estudantes  que  eles  não  estão  sozinhos  no  ambiente,  estimulando  o

engajamento e a competitividade natural – Figura 12. 

Figura 11: IFSC.me – Atividades

Fonte: Acervo do autor (2017)

Figura 12: IFSC.me –
Notificações

Fonte: Acervo do autor (2017) 
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Além da avaliação global da atividade, o estudante pode visualizar o seu

desempenho por questão, clicando em uma atividade já realizada. O exemplo

da  Figura  13 mostra  o  desempenho  por  questão  em  uma  atividade  com

questões  de  correção  automática.  Para  referência  de  erro  ou  acerto,  são

utilizados smiles e cores para indicar se a resposta está certa ou não. Na última

questão  ilustrada  na  Figura  13,  percebe-se  que  além  de  indicar  que  o

estudante não acertou,  um comentário  do professor  é exibido listando  links

para  materiais  de  estudo.  Em  questões  com  correção  automática,  este

comentário é feito também automaticamente utilizando um sistema de pesquisa

SQL por  linguagem  natural  no  banco  de  dados,  casando  padrões  entre  o

assunto da questão com os assuntos da biblioteca de recursos. Desta forma, o

ambiente  consegue  propor  automaticamente  materiais  de  estudo  para  o

estudante melhorar seus conhecimentos e tentar novamente.

 3.1.5 Tela Curso – Biblioteca

O módulo Biblioteca é a página onde o professor  pode disponibilizar

Figura 13: IFSC.me  - Desempenho

Fonte: Acervo do autor (2017) 



31

materiais diversos para o curso. O diferencial desta seção é que os módulos

são agrupados e vinculados a competências pré-cadastradas pelo professor.

No  exemplo  ilustrado  pela  Figura  14,  percebe-se  que  os  materiais  estão

divididos como recursos para  o estudante desenvolver  as  competências de

“Projetar BDs” e “Gerenciar BDs”.

Ao cadastrar um novo recurso na biblioteca, o professor além de definir

o tipo e o título do material, pode especificar um assunto ou palavras-chave

relacionados ao recurso. Estas palavras-chave serão utilizadas pelo sistema de

indicação automática de material de estudo para o estudante ao completar as

atividades, ajudando-o a superar as dificuldades.

Figura 14: IFSC.me – Biblioteca

Fonte: Acervo do autor (2017)
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 3.1.6 Tela Curso – Participantes

O  módulo  Participantes  é  uma  representação  virtual  do  conceito  de

turma.  Aqui  o  estudante  pode  reconhecer  seus  colegas  e  acompanhar  o

desenvolvimento destes – Figura 16. Nesta página, é exibida também um “Hall

da  Fama”,  que  inclui  os  estudantes  com  as  cinco  melhores  avaliações,

incluindo desempenhos iguais e repetidos. Idealmente é possível que, se todos

estudantes tiverem desempenho ótimo, todos estarão no “Hall da Fama”.

Figura 15: IFSC.me - Cadastrar recurso

Fonte: Acervo do autor (2017)
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Na  tela  Participantes,  existem  dois  recursos  visíveis  apenas  para  o

professor.  O primeiro  possibilita  escolher  se  o  curso  permite  ou  não novas

inscrições. O segundo recurso, exibe uma lista de alunos que se inscreveram

para o recurso e aguardam aprovação da matrícula. A Figura  17 ilustra estas

duas funcionalidades.

Figura 16: IFSC.me – Participantes

Fonte: Acervo do autor (2017)
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 3.1.7 Tela Curso – Discussão

O módulo Discussão funciona como um grande mural de comunicação

aberto e sempre disponível, fazendo a função de chat e fórum. O objetivo é

possibilitar  um mecanismo de interação aberto  e  gerenciado pelos  próprios

participantes.  O  exemplo  ilustrado  na  Figura  18 mostra  esta  tela  com

discussões  paralelas  escritas  espontaneamente  por  estudantes,  ainda  sem

objetivos didáticos.

Figura 17: IFSC.me - Inscrições no curso

Fonte: Acervo do autor (2017)
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 3.2 Aplicação dos conceitos teóricos no AVEA

Como já exposto, este protótipo de AVEA objetiva aplicar conceitos de

gameficação,  ensino  por  competências  e  avaliação  formativa.  Nesta  seção

serão apontados e exemplificados os principais arranjos teóricos destes três

elementos no AVEA.

 3.2.1 Elementos de Gameficação no AVEA IFSC.me

O  ambiente  proposto  aplica  elementos  do  design  de  jogos  com  o

principal objetivo de engajar o participante. Os principais elementos utilizados

são:

1. Sistema  de  avatar:  utilizado  em  quase  todo  o  ambiente,  é  dado

destaque  a  imagem  do  participante  e  a  dos  colegas  de  turma.  É

importante  para  se  construir  uma  identidade  virtual  e  fortalecer  o

conceito de coletividade. O objetivo é eliminar a ideia que o estudante

está apenas utilizando o sistema e substituir por uma percepção de que

ele é o personagem principal em sinergia com outras pessoas reais.

2. Barras  de  progresso:  Este  conceito  é  amplamente  explorado,  para

mostrar a evolução do desenvolvimento das competências e para exibir

o desempenho das atividades (desafios). A barra de progresso é uma

Figura 18: IFSC.me – Discussão

Fonte: Acervo do autor (2017)
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indicação visual que indica o quanto o estudante progrediu e quanto ele

ainda pode progredir. Este elemento possui forte relação com o conceito

de status e o de engajamento.

3. Badges: São símbolos que geralmente indicam uma conquista de uma

habilidade, uma vitória ou realização. Os badges no AVEA proposto são

utilizados para representar o desempenho do estudante em desafios.

Caso o estudante “conquiste” um desafio, ele recebe um badge com

símbolo de troféu. Porém, mesmo que ele não tenha 100% de sucesso,

ele  ainda  receberá  uma  estrela  como  recompensa  virtual  de  ter

concluído uma atividade.

4. Ranking:  Elaborado  na  forma  de  “Hall  da  Fama”  para  expor  os

estudantes  com  maior  progresso  no  desenvolvimento  das

competências, é um recurso que estimula a competitividade entre os

pares.

5. Interação: Os colegas de curso podem ser fortes estimuladores para o

estudante, atuando como competidores, como colaboradores ou como

referência  de  desempenho.  Dessa  forma,  o  ambiente  programa  um

espaço  democrático  e  não  gerenciado  para  discussão  entre  os

participantes. E para tentar engajar e motivar pela referência dos bem-

sucedidos, o estudante recebe constantemente mensagens alertando

sobre conquistas de colegas. Estas mensagens são exibidas em seu

mural particular e estão visíveis em todos os módulos do curso.

No ambiente proposto, assim como em quase todo contexto que envolva

a dinâmica de jogos, a competitividade quase sempre estará onipresente pois é

elemento essencial  de motivação e engajamento. No entanto, não há de se

negar que este é um tema polêmico dentro da área da educação e deve ser

tratado com cuidado desmistificando-o. 

É importante esclarecer que em um cenário gameficado, a competição

não  é  intrinsecamente  má  pois  favorece  o  crescimento  dos  participantes.

Machado  (2016),  relaciona  semanticamente  a  ideia  de  competência e

competitividade  (grifo  do  autor).  Etimologicamente,  ambas  possuem como

origem comum o verbo de origem latina (com + petere), que tem um significado

primordialmente de acordo, de convergência, de sinergia.
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O  autor  ainda  defende  que  a  ideia  de  competitividade  (na  ideia  de

competência)  não  deve  ser  temida  e  relacionada  somente  com  rivalidade.

Competir com sinergia não significa necessariamente que se alguém fica com a

recompensa,  os  demais ficarão sem. A compreensão olímpica  de que para

alguém ganhar uma medalha, outros terão que perder não é válida no trabalho

aqui apresentado. Quando o que se disputa é o conhecimento (como é o caso

desta  proposta),  ajudando-se  mutuamente  todos podem atingir  os  objetivos

pretendidos e serem legítimos vencedores (MACHADO, 2016). 

O elemento de competitividade incluído no ambiente IFSC.me permite o

reconhecimento  público  dos  melhores  desempenhos,  estimulando  uma

rivalidade de status virtual. No entanto, o sistema foi cuidadosamente projetado

para  que  este  reconhecimento  seja  baseado  em  um  objetivo  factível

coletivamente em vez de um ranking tradicional e excludente. A diferença, em

consonância  com o  exposto  por  Machado  (2016),  é  que  todos  possuem a

oportunidade de atingir este objetivo e serem reconhecidos publicamente, sem

prejudicar e retirar os demais.  O único requisito é a própria capacidade de

engajamento e mobilização do estudante.

 3.2.2 Competências no AVEA IFSC.me

Para  Machado (2016),  uma  pessoa  é  considerada  competente  se  é

capaz de mobilizar o que se sabe para realizar o que deseja. Assim, percebe-

se  a  competência  como  forma  de  ação,  utilizando  e  generalizando  as

habilidades  aprendidas  para  superar  algo.  Esta  relação  habilidade  e

competência é amplamente explorada na EPT e no Exame Nacional do Ensino

Médio (ENEM).

No entanto, explorar o conceito de habilidade e competência em uma

metodologia de ensino, presencial ou virtual, depende muito do entendimento

do professor  sobre estes conceitos.  O AVEA proposto neste trabalho,  tenta

aplicar o ensino por competências por meio da organização dos materiais, da

criação de atividades relacionadas as habilidades que lhe são requisito e da

avaliação individual da competência desenvolvida.

No  AVEA IFSC.me,  quando  o  professor  elabora  um  novo  curso,  o

ambiente  indica  que  antes  de  tudo  ele  deve  cadastrar  as  competências
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relacionadas (Figura 19). 

Somente  é  possível  cadastrar  atividades  ou  disponibilizar  materiais

didáticos quando estes estiverem relacionados a alguma competência. Sugere-

se, para manter o conceito referenciado, que estas competências sejam na

forma verbal, indicando a relação com uma ação específica.

Entende-se  que  tanto  os  materiais  quanto  as  atividades  têm  como

finalidade a construção de habilidades relacionadas às competências. Quando

o professor do curso elabora uma nova atividade, cada questão desta atividade

pode  ser  configurada  de  forma  a  registrar  sua  relação  explícita  com cada

competência  do  curso.  Ou  seja,  se  o  estudante  concluir  aquela  atividade,

sugere-se  que  evoluirá  nas  competências  apontadas  pelo  professor.  Esta

evolução é exibida na forma de barra de progresso logo abaixo do avatar do

estudante (Figura 21). 

A Figura 20 exemplifica a inclusão de uma questão em uma atividade e a

relação  configurada  para  cada  competência  a  ser  desenvolvida  no  curso

“Banco  de  Dados  1”.  As  competências  deste  exemplo  são  explicitadas  no

Projeto Pedagógico do curso Técnico em Informática do Câmpus Garopaba

respectivamente como:

1. Projetar bancos de dados para diferentes realidades de sistemas;

2. Aplicar os conceitos de bancos de dados na elaboração de projetos;

3. Criar rotinas para a inserção, edição, exclusão e obtenção de dados.

Figura 19: IFSC.me - Exigência de cadastro de competências

Fonte: Acervo do autor (2017)
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Figura 20: IFSC.me - Incluir questão

Fonte: Acervo do autor (2017)
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 3.2.3 Avaliação Formativa no AVEA IFSC.me

Avaliação formativa é uma área abrangente e amplamente pesquisada

na área de educação. Um dos objetivos, é a regulação interativa que permite

ao  professor  e  o  estudante  compreender  como  o  processo  de  ensino  e

aprendizagem está acontecendo e evoluindo. Segundo Perrenoud (1999) “é a

comunicação contínua entre professores e alunos”. Através da ação avaliativa

formativa,  é possível  que tanto o aluno quanto o professor  possam agir  de

forma a interferir no processo de construção dos conhecimentos. Para que isto

ocorra, o estudante deve deixar de perceber a avaliação como um instrumento

punitivo e classificatório e passar a utilizar esta ação como recurso de reflexão

e aprendizado sobre o ensino.

Embora subjetivo, o conceito de avaliação formativa é implementado no

ambiente IFSC.me através de:

1. Barras de progresso. A gameficação contribui muito para a implantação

da avaliação formativa, pois permite que barras de progresso se tornem

um meio divertido e engajador de perceber o nível de desenvolvimento

Figura 21: IFSC.me -
Progresso das
competências

Fonte: Acervo do autor
(2017) 
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do estudante.  As barras de progresso substituem as notas tanto nos

resultados das avaliações quanto no progresso do desenvolvimento das

habilidades.

2. Correção instantânea e recorrência. No ambiente IFSC.me o professor

pode criar atividades compostas por questões de correção automática,

cujo  desempenho  é  imediatamente  exibido  para  o  estudante.

Adicionalmente,  possibilita-se  ao  professor  que  ele  possa  definir  um

número  limitado  ou  ilimitado  de  tentativas  para  realizar  a  atividade,

permitindo  e  convidando  o  estudante  a  perceber  suas  limitações,

melhorar  e  tentar  novamente.  Busca-se  nesse  contexto,  que  a

percepção  da  avaliação  esteja  mais  relacionada  a  um  instrumento

formativo em vez de punitivo.

3. Feedback.  O estudante  sempre receberá comentários  do professor  a

respeito  das  questões  das  atividades.  Em  questões  de  correção

automática, o ambiente IFSC.me consegue buscar padrões linguísticos

dos assuntos da questão com os assuntos dos materiais, exemplificado

na Figura  22. Assim, o estudante receberá indicações sobre onde ele

deve encontrar o conhecimento para corrigir a limitação. Em questões

de correção manual, o professor pode redigir e adicionar feedbacks para

o estudante (Figura 23).

4. Aprendizagem  significativa.  As  atividades  são  perceptivelmente

relacionadas  com  as  competências  através  das  demonstrações  de

evolução  das  barras  de  progresso.  Quando  um  aluno  conclui  uma

atividade,  ele  pode  perceber  sua  evolução  em  uma  ou  várias

Figura 22: IFSC.me - Feedback automático

Fonte: Acervo do autor (2017) 
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competências do curso, de acordo com o configurado pelo professor. Ou

seja,  os  significados  dos  materiais  e  atividades  se  transformam

cognitivamente  em  habilidades  a  serem  desenvolvidas  para  a

construção de competências.

 3.3 Resultados da Pesquisa-Ação

O protótipo  do  AVEA IFSC.me foi  utilizado  presencialmente  em uma

turma do curso técnico subsequente em Informática do campus Garopaba, na

unidade  curricular  de  Banco  de  Dados  I.  O  objetivo  desta  ação  foi  coletar

indicadores qualitativos do ambiente, a respeito da usabilidade e estabilidade,

além de observar empiricamente se os objetivos do ambiente poderiam ser

atingidos.  Com  os  resultados  e  percepções  desta  atividade,  foram  feitas

correções e implementações que facilitaram o  entendimento e eficiência  do

Figura 23: IFSC.me - Feedback redigido pelo
professor

Fonte: Acervo do autor (2017) 
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ambiente.

 3.3.1 Relato da experiência

Para  a  aplicação  da  experiência,  foram  cadastradas  previamente  as

competências,  materiais  e  atividades  no  ambiente  IFSC.me  relacionadas  à

unidade  curricular  Banco  de  Dados.  Em  horário  de  aula  presencial,  dez

estudantes da disciplina se reuniram no laboratório de informática do câmpus

Garopaba com o seguinte objetivo:  “utilizar  uma sala alternativa do Moodle

tradicionalmente  utilizado  como  apoio  ao  ensino  presencial”.  Para  os

estudantes, a ideia do projeto estudado foi transmitida de forma mais simples,

não foi mencionada a ideia de gameficação, por exemplo, porque não se tinha

a  intenção  de  influenciar  os  acadêmicos.  Foi  passado  o  link  de  acesso,

solicitado que fizessem o cadastro  e  se  inscrevessem no curso  “Banco de

Dados I”. Não foi orientado que era uma atividade avaliativa valendo qualquer

tipo  de  nota,  tampouco  que  eram obrigados  a  participar  da  atividade.  Não

houve  mais  nenhuma  orientação,  instrução  ou  intervenção  por  parte  do

professor, apenas observação. 

Os alunos, talvez porque pertenciam ao curso de Informática e possuíam

intimidade com tecnologia, demostraram pouca dificuldade na inscrição e uso

e,  sem  nenhuma  intervenção,  logo  começaram  a  fazer  as  atividades.

Percebendo  que  colegas  ganhavam  troféus  para  atividades  conquistas  ou

eventualmente  entravam  para  o  “Hall  da  Fama”,  espontaneamente  os

estudantes  refaziam  as  atividades,  sempre  procurando  nos  materiais  ou

pesquisando no Google quando não acertavam. Após uma hora, ao final da

aula, foi aplicado um questionário simples e anônimo (disponível no Apêndice A

deste  trabalho)  com  o  objetivo  de  coletar  indicadores  qualitativos  sobre  a

experiência.

O curso “Banco de Dados I” estava previamente cadastrado com nove

atividades  (desafios)  com número  variável  de  questões  e  tipo.  Também foi

informado aos estudantes que os mesmos poderiam continuar acessando a

sala virtual fora do período de aula, pelo mesmo endereço http://ifsc.me. Após

duas semanas, foram coletados dados a respeito da quantidade de vezes que

http://ifsc.me/
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os estudantes tentaram responder as atividades, com o objetivo de verificar o

engajamento.  A  média  de  tentativas  de  respostas  deste  grupo  de  dez

estudantes foi de 33.8 respostas, ou seja, uma média de 3,75 respostas por

aluno para cada atividade, o que sugere que houve um interesse relevante dos

estudantes na tentativa de acertar os desafios propostos sendo que, mesmo

tendo  errado  a  atividade,  retornaram  diversas  vezes  a  ela  na  tentativa  de

acertar. O Gráfico 1 e a Tabela 3.1 exibem de forma ordenada a quantidade de

tentativas de resposta de atividades realizada por estudante (os nomes foram

omitidos).

Tabela 3.1 - Quantidade de respostas de atividades por estudante

Estudante Quantidade de respostas

Estudante 1 64

Estudante 2 49

Estudante 3 44

Estudante 4 36

Estudante 5 33

Estudante 6 32

Estudante 7 25

Estudante 8 21

Estudante 9 19

Estudante 10 15

Fonte: Elaboração do autor (2017)
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 3.3.2 Resultados do questionário

O  questionário  aplicado  continha  sete  questões.  As  duas  primeiras

questões  eram  fechadas  e  tratavam  sobre  interface,  usabilidade  e

compreensão  dos  elementos  de  gameficação.  A  Tabela  3.2 apresenta  as

questões e compila a quantidade de respostas para cada alternativa.

Tabela 3.2 -Resultado das respostas fechadas do questionário

Pergunta
Número de Respostas

Muito
fácil

Fácil Modera
do

Difícil Muito
difícil

Qual o nível de dificuldade para utilizar
este ambiente de aprendizagem?

7 2 1 0 0

Qual  o  nível  de  dificuldade  para
compreender o sistema de avaliação do
ambiente de aprendizagem?

3 6 1 0 0

Fonte: Elaboração do autor (2017)

No  questionário  aplicado,  outras  quatro  perguntas  abertas  foram

elencadas. Para fins de avaliação de resultado, as respostas foram analisadas

Gráfico 1: Quantidade de respostas por estudante

Fonte: Elaboração do autor (2017)
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de  modo  geral,  buscando  compreender  cada  resposta  como  afirmativa  ou

negativa  em relação  ao  que  foi  questionado.  Por  isso,  como resultado,  as

respostas  obtidas  foram  simplificadas  e  classificadas  em  sim ou  não.  As

perguntas e a compilação das respostas são exibidas na Tabela 3.3.

Tabela 3.3 -Resultado simplificado das respostas abertas do questionário

Pergunta Sim Não

Você considera que este ambiente pode ser útil para
ajudar sua aprendizagem de forma complementar às
aulas?

10 0

Você considera que as barras de status apresentadas
(reputação)  representam  seu  conhecimento  no
respectivo assunto?

9 1

Você considera que este ambiente consegue ajudá-lo
a  perceber  em  quais  assuntos  você  tem  mais
dificuldade?

10 0

Você considera este ambiente mais interessante que
o  Moodle  como  instrumento  auxiliar  de  ensino  e
aprendizagem?

9 0

Fonte: Elaboração do autor (2017)

Na  primeira  pergunta  aberta,  todos  os  estudantes  responderam

positivamente acerca de considerar o AVEA proposto como útil para ajudar na

aprendizagem de forma complementar às aulas. A segunda pergunta remete às

barras de progresso (elementos de gameficação) e sua compreensão enquanto

representação  avaliativa.  Nesta  pergunta,  9  estudantes  responderam

positivamente e um respondeu “talvez”, sendo esta última considerada como

“não” para fins de simplificação.

A terceira pergunta aberta questionou se o ambiente ajuda o estudante a

perceber  em quais  assuntos  têm mais  dificuldade,  elemento  importante  da

avaliação formativa. Todos os estudantes responderam positivamente. A última

pergunta remete ao ambiente Moodle, ambiente amplamente utilizado por esta

turma de estudantes nas unidades curriculares presenciais  do  curso.  Nesta

pergunta, 9 estudantes consideraram o AVEA IFSC.me mais interessante que o

Moodle como é tradicionalmente utilizado, e um estudante não respondeu.
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 4 CONCLUSÕES

Esta  proposta  teve  como  objetivo,  e  principal  contribuição,  explorar

novas possibilidades e conceitos para a construção de um ambiente virtual de

ensino e aprendizagem diferenciado. Um artefato que possa servir de apoio ao

ensino  presencial,  principalmente  em  cursos  que  tenham  como  referencial

curricular o desenvolvimento de habilidades para a formação de competências.

O AVEA resultado deste trabalho introduz elementos da mecânica de jogos

combinados com conceitos de ensino por competências e avaliação formativa.

Embora  possam  sem  elencadas  uma  série  de  melhorias  e  novas

funcionalidades no ambiente,  o protótipo foi  construído na íntegra conforme

planejado e delimitado, encontrando-se estável, funcional e disponível para uso

no endereço http://ifsc.me.

Como resultado secundário, foi realizada uma pesquisa-ação com uma

pequena turma de estudantes do curso técnico em informática,  da unidade

curricular  Banco  de  Dados  I.  É  importante  salientar  que,  pelo  tamanho  da

amostra e metodologia da abordagem da ação, não se objetiva nenhum tipo de

resultado quantitativo ou com significância estatística.  A aplicação do AVEA

com os estudantes teve como propósito coletar evidências acerca da qualidade

em  atingir  o  objetivo  a  que  se  propõe  e  também  verificar  a  estabilidade

computacional (erros de código e desempenho).

Neste  teste  com  estudantes,  as  evidências  indicaram  que  um  dos

objetivos do uso da gameficação foi alcançado: o engajamento. Sem demais

orientações por parte do professor, espontaneamente os estudantes repetiam

as atividades e pesquisavam sobre o assunto em busca do badge de conquista

(troféu).  Em 9 atividades,  três  estudantes  submeteram no total  mais  de  40

respostas em busca deste objetivo, sendo a média do grupo 33,8 respostas. 

Além da  observação  de  uso  e  análise  das  respostas  submetidas  no

ambiente,  foi  aplicado  um  questionário  simples,  respondido  anonimamente

pelos estudantes. As análises das respostas indicam que o AVEA tem potencial

para uso real, como recurso didático complementar ao ensino presencial.

http://ifsc.me/
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA-AÇÃO

QUESTIONÁRIO

Responda as questões abaixo baseadas na sua experiência com o
IFSC.me

QQl o nível de dificuldQde pQrQ utilizQr este Qmbiente de QprendizQgem:
• muito fácil
• fácil
• moderQdo
• difícil
• muito difícil

QQl o nível de dificuldQde pQrQ compreender o sistemQ de QvQliQção do Qmbiente de
QprendizQgem:

• muito fácil
• fácil
• moderQdo
• difícil
• muito difícil

Você considerQ que este Qmbiente pode ser útil pQrQ QjudQr suQ QprendizQgem de
formQ complementQr às QulQs?

Você considerQ que Qs bQrrQs de stQtus QpresentQdQs (reputQção) representQm seu
conhecimento no respectivo Qssunto?

Você considerQ que este Qmbiente consegue Qjudá-lo Q perceber em quQis Qssuntos
você tem mQis dificuldQde? Explique como.

Você considerQ este Qmbiente mQis interessQnte que o Moodle como instrumento
QuxiliQr de ensino e QprendizQgem?

Você  tem  QlgumQ  sugestão  pQrQ  melhorQr  este  Qmbiente  ou  torná-lo  mQis

interessQnte?
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ANEXO A – PESQUISA SOBRE O USO DO MOODLE - 2016

Fonte: DTIC – Instituto Federal de Santa Catarina – 2016.

Fonte: DTIC – Instituto Federal de Santa Catarina – 2016.
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