
 
 

 
 
 

 

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO 
 
 
 
 
 
 

 
GREGÓRIO VITTORI FRIGERI 

 
 
 
 
 
 

 
AVALIAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GAMIFICAÇÃO: ESTUDO DE 

CASO DA PLATAFORMA STUDIARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUIABÁ 
2019 



GREGÓRIO VITTORI FRIGERI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVALIAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GAMIFICAÇÃO: ESTUDO DE 

CASO DA PLATAFORMA STUDIARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, 
Mestrado Acadêmico em Ensino na 
Universidade de Cuiabá - UNIC, como parte do 
requisito para obtenção do título de Mestre em 
Ensino, na Linha de Pesquisa 2, Fundamentos 
Teóricos e Metodológicos da Educação Escolar, 
sob a orientação da Professora Dra. Edenar 
Souza Monteiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUIABÁ/MT 
2019 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
  Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca UNIC  

 

V631i 
FRIGERI, Gregório Vittori 

Avaliação de ferramentas de gamificação: estudo de caso da plataforma studiare. 
/ Gregório Vittori Frigeri - Cuiabá, MT 2019 
Xi. f.; cm. 89 p. 

 
Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação em Ensino de stricto sensu, 

como requisito para obtenção do título de Mestre em Ensino. Na linha de Pesquisa 2, 
Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação Escolar. Universidade de 
Cuiabá - UNIC, 2019. 

 
Orientadora: Prof. º Dra. Edenar Souza Monteiro. 

 
1. Ensino à Distância. 2. Gamificação. 3. Ensino adaptativo. 4. Metodologia Ativa. 

5. Studiare. 
 

CDU: 37.018.43 
 

Terezinha de Jesus de Melo Fonseca – CRB-1/3261 



                                                                                                          
 

SECRETARIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM ENSINO 

ATA DE DEFESA 

 
Aos _____ dias do mês de _______________ do ano de 2019, na Universidade de Cuiabá, ás _____ 
horas, reuniu-se a Banca Examinadora, composta por 1. Profa. Dra. Edenar Souza Monteiro presidente 
da banca, 2. Profa. Dra. Cilene Maria Lima Antunes Maciel 3. Profa. Dra.Eliza Adriana Sheuer Nantes. 
A reunião tem por objetivo julgar o trabalho do aluno Gregório Vittori Frigeri, sob o título 
“Avaliação de Ferramentas de Gamificação Estudo de Caso da Plataforma Studiare”. Os 
trabalhos foram abertos pela presidente da banca. A seguir foi dada a palavra ao aluno para 
apresentação do trabalho. Cada Examinador arguiu a mestranda, com tempos iguais de arguição e 
resposta. Terminadas as arguições, procedeu-se do julgamento do trabalho, concluindo a Banca 
Examinadora de Dissertação por sua ___________________. Houve sugestão de alteração do título da 
Dissertação pela Banca Examinadora?  ( ) Sim  ( )  Não . Título sugerido 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

Cuiabá, _______ de __________________ de 2019 
 

 
Examinadores: 

_________________________________________ 
Profa. Dra. Edenar Souza Monteiro  

 
_________________________________________ 
Profa. Dra. Cilene Maria Lima Antunes Maciel   

 
_____________________________________ 

Profa. Dra. Eliza Adriana Sheuer Nantes   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho aos precursores e 

inovadores, que não têm medo de 

incursões exploratórias pelas novas 

tecnologias e suas acepções. 



AGRADECIMENTOS 
 
 

Agradeço especialmente a minha esposa Roberta, pela paciência infinita e pelo 

apoio incondicional durante esta trajetória. 

Agradeço a toda minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, meus tios e 

agradeço também aos professores e amigos André, Aroldo e Ana Cecília. 

Agradeço também a todos os nossos professores, mestres, doutores e em 

especial a Profa. Dra. Cilene Antunes Maciel pelo cuidado e responsabilidade com 

que trata o nosso programa de mestrado. 

Faço um especial agradecimento à Profa. Dra. Eliza Adriana Sheuer Nantes, 

pelas precisas pontuações durante minha qualificação, além de uma acolhida calorosa 

e alegre ao aceitar ser banca do meu trabalho. 

Por fim agradeço a minha orientadora Profa. Dra. Edenar Souza Monteiro, de 

paciência e sabedoria infindáveis, que aceitou orientar-me durante este trabalho e o 

fez da maneira mais extraordinária possível. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“O conhecimento é em si mesmo um poder” 

Francis Bacon 



RESUMO 
 

 
 

Esta pesquisa tem como proposta investigar a percepção da utilização das 
ferramentas de gamificação pelos discentes da Universidade de Cuiabá, câmpus Beira 
Rio, dentro da trilha de estudos guiados Desafio Nota Máxima, através da plataforma 
Studiare, possuindo como objetivos específicos identificar a percepção dos discentes 
em relação a utilização e entendimento das plataformas de aprendizagem autônoma, 
conhecer o grau de proximidade e entendimento do aluno com relação ao 
engajamento no ensino a distância e analisar a percepção do discente sobre a validez 
do processo de gamificação como agente incentivador para o uso da plataforma. O 
que instigou este estudo foi o fato de o pesquisador ser formado em Comunicação 
Social – Publicidade e Propaganda com ênfase em Marketing. As disciplinas de 
marketing enxergam na gamificação uma excelente ferramenta para o engajamento 
do consumidor. A importância deste estudo se encontra no fato de que as novas 
metodologias ativas, apesar de bem-vindas e necessárias para atuar junto do perfil do 
novo estudante, nem sempre recebem a atenção necessária para que possa ser 
implementada de maneira de aceitação otimizada pelo discente. O método utilizado 
para este estudo foi Estudo de Caso, ancorado em Triviños (2015) e Ventura (2007), 
entre outros. Os dados para análise foram colhidos das falas dos sujeitos, por meio 
de um roteiro semiestruturado, com questões abertas, abordando questões relativas 
às percepções de ensino autônomo e as ferramentas de gamificação presentes nas 
plataformas de ensino digital. Estiveram envolvidos com a pesquisa treze discentes 
do curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda do câmpus Unic Beira 
Rio, em Cuiabá, Mato Grosso, sendo que os pesquisados foram de ambos os sexos, 
oriundos do sétimo e oitavo semestres da segunda etapa de 2018. O requisito para a 
participação da pesquisa era que os alunos estivessem inseridos na plataforma 
Studiare para a resolução do Desafio nota Máxima. Os resultados apontam que a 
plataforma Studiare colabora para a imersão do discente em um mundo de estudos 
autônomos e guiados de maneira customizada e eficiente para o rendimento tanto 
estudantil quanto profissional do aluno. 

 
Palavras-chave: ensino a distância, gamificação, ensino adaptativo, metodologia 

ativa, Studiare. 



ABSTRACT 
 

 

This research aims to investigate the perception of the use of gamification tools by 
students of the University of Cuiabá, Beira Rio campus, within the track of guided 
studies Desafio Nota Máxima, through the Studiare platform, having as specific 
objectives to identify the perception of students using and understanding the 
autonomous learning platforms, to know the degree of proximity and understanding of 
the student linked to the engagement in distance learning and to analyze the student's 
perception about the validity of the gamification process as an incentive agent for the 
use of the platform. What prompted this study was the fact that the researcher is 
graduated in Social Communication - Advertising with an emphasis on Marketing. 
Marketing disciplines see gamification as an excellent tool for consumer engagement. 
The importance of this study lies in the fact that the new active methodologies, although 
welcomed and necessary to work with the profile of the new student, do not always 
receive the necessary attention so that it can be implemented in a way of optimum 
acceptance by the student. The method used for this study was case study, anchored 
in Triviños (2015) and Ventura (2007), among others. The data for analysis came from 
the speeches of the subjects, collected through a semi-structured script with open 
questions, addressing issues related to the perceptions of autonomous teaching and 
the gamification tools present in digital teaching platforms. Thirteen students of the 
course of Social Communication - Advertising of Unic campus in Cuiabá, Mato Grosso, 
were involved with the research. The requirement for the research participation was 
that the students were inserted in the Studiare platform for the resolution of the Desafio 
Nota Máxima. The results indicate that the Studiare platform collaborates for the 
immersion of the student in a world of autonomous studies and guided in a customized 
and efficient way for the student and professional performance of the student. 

 
 
 
 

 
Key-words: distance learning, gamification, adaptive learning, active methodology, 
Studiare. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Uma revolução nos modelos acadêmicos ocorreu no ensino superior nos 

últimos cinquenta anos, marcada por inovações sem comparativos em escopo, 

diversidade, e ferramentas tecnológicas. Entender esse processo constante e mutável 

enquanto estiver imbuído nele não é uma mera tarefa supérflua. De maneira 

indiscutível, os desenvolvimentos tecnológicos do passado recente são pelo menos 

tão disruptivos quanto os do século XIX. As mudanças acadêmicas do final do século 

XX e início do século XXI são mais extensas devido à sua ampla natureza mundial e 

ao número de instituições e pessoas afetadas, além da acelerada velocidade 

propiciada pela internet. 

Novas tecnologias surgem e obsoletam em rapidez cada vez maior a cada ciclo. 

Sistemas de blockchain1, pagamentos via identificação biométrica, serviços de 

transporte via aplicativos, vídeo sob demanda, substituem cada vez mais suas 

nostálgicas versões analógicas. Que o digam as saudosas videolocadoras, locais de 

disputas ferozes às sextas-feiras, de esquecimento de entrega e constrangimentos, 

que hoje parecem distantes há séculos, quando se pensa em serviços de streaming2 

como o Netflix. 

O mesmo ocorre com os processos educacionais. Ao final do século XVIII a 

escola nova mostrava grande interesse em mudar a forma de educar, que para a 

época, já soava arcaica, propondo, para Gadotti (1999), que a educação deixasse de 

ser maçante e passasse a ser instigante, reflexiva, transformadora e que colocasse o 

estudante como cerne do processo, elevando-o ao patamar de construtor de seu 

próprio conhecimento. 

Apesar dessas proposições já seculares, mesmo em pleno século XXI, com 

capacidades de processamento quântico, redes neurais, mecanismos de inteligência 

artificial e muitas outras ferramentas, ainda se tem professores que atuam como 

mestres medievais, detentores de toda sabedoria e, para Gabriel (2013), com a ideia 

de que sejam eles toda a fonte de conhecimento do aluno, preocupando-se apenas 

 
 
 
 
 

1 Tecnologia de registro distribuído que visa a descentralização como medida de segurança. 
2 Forma de distribuição digital, em oposição à descarga de dado. 
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com um viés conteudista e não com a criação de uma relação prática e emocional de 

construção de conhecimento. 

Entretanto, existem possibilidades que providenciariam mudanças relacionadas 

aos novos processos de ensino-aprendizagem. Algumas dessas possibilidades 

seriam, para Bacich e Moran (2018) o ensino híbrido e as metodologias ativas. A 

primeira possibilidade, o ensino híbrido, é uma forma de aprendizado em que parte do 

conhecimento é adquirido de forma autônoma pelo aluno, mais especificamente via 

on-line, de qualquer lugar e não necessariamente na instituição de ensino e outra parte 

do conhecimento é adquirida presencialmente, com o acompanhamento de 

professores e/ou tutores, através de processo expositivos e práticas. Já a segunda 

possibilidade, as metodologias ativas, propõem que o estudante seja o núcleo do 

processo de ensino-aprendizagem, fazendo com que o professor não apenas despeje 

conteúdo ao aluno, mas sim que atue como um orientador, mediando o processo de 

descoberta do estudante, despertando nele a reflexão, a participação, o 

questionamento, a pesquisa, enfim, o envolvimento direto do estudante no tema 

desejado. 

A Kroton Educacional, braço que representa o setor de serviço educacional 

direto ao consumidor final no ensino superior da recém formada Cogna Educação, 

pensando em expandir suas capacidades de ferramentas de metodologias ativas e 

inovadoras, adquiriu, em 2015, a startup3 educacional Studiare, focada em sistemas 

de adaptive learning4, ferramentas de gamificação, big data5, data minining6, 

analytics7, blended learning8, estímulos adaptativos e o método chamado de teoria de 

resposta ao item (TRI). 

 
 
 

3 Empresa emergente que tem como objetivo desenvolver ou aprimorar um modelo de negócio, 
preferencialmente escalável e repetível. 
4 Método educacional que utiliza computadores como estratégia para promover interações de ensino e 
mediar a aprendizagem de acordo com a necessidades específicas de cada aluno. 
5 Área do conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de conjuntos de 
dados grandes demais para serem analisados por sistemas tradicionais. 
6 Processo de explorar grandes quantidades de dados à procura de padrões consistentes, como regras 
de associação ou sequências temporais, para detectar relacionamentos sistemáticos entre variáveis, 
detectando assim novos subconjuntos de dados. 
7 Processo de medição, coleta, análise e a produção de relatórios de dados de navegação e interação 
com o objetivo de entender e otimizar o uso dos sites e páginas na Internet. 
8 Derivado do e-learning, e refere-se a um sistema de formação onde a maior parte dos conteúdos é 
transmitido em curso à distância, normalmente pela internet, entretanto inclui necessariamente 
situações presenciais, daí a origem da designação blended, algo misto, combinado. Também é 
conhecido como ensino híbrido. 
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O objetivo dessa pesquisa é investigar a percepção da utilização das 

ferramentas de gamificação pelos discentes da Universidade de Cuiabá, câmpus 

Beira Rio, dentro da trilha de estudos guiados Desafio Nota Máxima, através da 

plataforma Studiare, utilizada pelo grupo Kroton Educacional, possuindo como 

objetivos específicos identificar a percepção dos discentes em relação a utilização e 

entendimento das plataformas de aprendizagem autônoma, conhecer o grau de 

proximidade e entendimento do aluno com relação ao engajamento no ensino a 

distância e analisar a percepção do discente sobre a validez do processo de 

gamificação como agente incentivador para o uso da plataforma. 

A importância deste estudo se encontra no fato de que as novas metodologias 

ativas, apesar de bem-vindas e necessárias para atuar junto do perfil do novo 

estudante, nem sempre recebe a atenção necessária para que possa ser 

implementada de maneira de aceitação otimizada pelo discente. 

O que instigou este estudo foi o fato do pesquisador ser formado em 

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda com ênfase em Marketing. As 

disciplinas de marketing enxergam na gamificação uma excelente ferramenta para o 

engajamento do consumidor/cliente com as marcas, serviços e/ou produtos, 

corroborado por Lucassen e Jansen (2014) ao dizerem que as ferramentas de 

gamificação são deveras importantes ao adicionar valor às atividades de marketing de 

uma marca, produto ou serviço por conta do crescimento de engajamento decorrente 

da boa aceitação das interações inerentes à gamificação. 

Por ser docente da rede Kroton de ensino e presenciar a utilização da 

metodologia pelos alunos, o pesquisador sentiu-se inclinado a observar como os 

estudantes, que aprendem sobre a utilização das ferramentas de gamificação em 

diversas situações cabíveis, interagem com as mesmas ferramentas quando 

aplicadas ao processo de ensino-aprendizagem. 

Estiveram envolvidos com a pesquisa treze discentes do curso de 

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda do câmpus Unic Beira Rio em 

Cuiabá, Mato Grosso, sendo que os pesquisados foram de ambos os sexos, oriundos 

do sétimo e oitavo semestres da segunda etapa de 2018. O requisito para a 

participação da pesquisa era que os alunos estivessem inseridos na plataforma 

Studiare para a resolução do Desafio Nota Máxima. As identidades dos alunos foram 

mantidas em sigilo e cada um recebeu uma designação própria. 
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Esta pesquisa está organizada em quatro capítulos, sendo o primeiro intitulado 

DETALHAMENTO DA PESQUISA, que se propõe a descrever os pormenores da sua 

realização, tendo como autores de aporte Moran (2015), Galeffi (2001), Kapp (2012), 

Triviños (2015), entre outros. 

O segundo capítulo, ENSINO E SUAS NOVAS FERRAMENTAS, que 

apresenta a fundamentação teórica, traz comparativos de alguns pontos de evolução 

dos caminhos do ensino, de épocas medievais aos dias atuais e é ancorado em 

teóricos como Mizukami (1986), Prensky (2001), Tapscott (2009), entre outros. 

O terceiro capítulo, A PLATAFORMA STUDIARE, pretende apresentar a 

plataforma Studiare e a trilha de estudos Desafio Nota Máxima, mostrando suas 

propriedades e ferramentas, com o intuito de que seja possível discutir sobre as 

tecnologias utilizadas. 

O quarto capítulo, ANÁLISE DOS DADOS, trata, como o próprio nome já 

denuncia, da análise dos dados, extraídos das coletas das entrevistas realizadas 

juntas aos discentes. 

Por fim, as CONSIDERAÇÕES FINAIS apontam que a plataforma Studiare 

colabora para a imersão do discente em um mundo de estudos autônomos e guiados 

de maneira customizada e eficiente para o rendimento tanto estudantil quanto 

profissional do aluno. 
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DETALHAMENTO DA PESQUISA 
 
 

Este capítulo explica os detalhes desta pesquisa, demonstrando sua execução 

e etapas. 

A motivação deste trabalho é a utilização e atualização de técnicas aplicadas 

ao ensino para as novas gerações de estudantes e plataformas de aprendizagem. 

 
1.1 Justificativa 

 

Com o avanço das tecnologias da informação e comunicação os alunos se 

encontram em meio a um turbilhão de informações, que muitas vezes supera os 

modelos e a velocidade da sala de aula tradicional. Como forma de tentar acompanhar 

essas tendências e fazer a manutenção da atenção e a retenção do conteúdo pelo 

discente, desenvolvem-se novas ferramentas, que se valem das mídias mais 

modernas. 

Sabe-se que o perfil do discente atual é diferente daquele que elege a 

modalidade presencial, tradicional, e, portanto, as ferramentas a serem utilizados no 

processo de ensino-aprendizagem devem conter elementos atualizados e 

contextualizados para que o aluno se sinta envolvido e estimulado a manter-se 

estudando dentro e fora da sala de aula, com e sem o auxílio de um professor. Para 

Moran (2015, p.16): 

A escola padronizada, que ensina e avalia a todos de forma igual e exige 
resultados previsíveis, ignora que a sociedade do conhecimento é baseada 
em competências cognitivas, pessoais e sociais, que não se adquirem da 
forma convencional e que exigem proatividade, colaboração, personalização 
e visão empreendedora. 

 
É neste âmbito que surgem alguns conceitos essenciais para esse novo perfil 

de estudante conectado, e para a aproximação do modelo educacional ao novo 

discente, fazendo com que o mesmo se sinta engajado em seus estudos. As principais 

ferramentas que se tem a disposição para fortalecer o elo entre o estudo e o aluno 

são o ensino híbrido, a sala de aula invertida, gamificação e ensino adaptativo. 

Necessário é, nas novas perspectivas educacionais, utilizar-se desses recursos 

para fomentar o estímulo ao aprendizado autônomo, privilegiando conteúdos 

curriculares e extracurriculares para potencializar a educação humana do sujeito 

social autônomo e inventivo (GALEFFI, 2001). 
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O ensino híbrido é um modelo educacional em que as plataformas presenciais 

e a distância se convergem a fim de atuar em complementação. Para Bacich, Neto e 

Trevisani (2015), nesta modalidade, o aluno atua como componente central, ajustando 

seu aprendizado às suas necessidades espaço-temporais, já que há uma integração 

das experiências provenientes das multimídias. 

A flipped classroom, ou sala de aula invertida, faz com que os modelos mais 

tradicionais de ensino, em que, para Bergmann e Sams (2012), a resolução de 

problemas é feita em casa e o aporte teórico é visto em sala de aula sejam invertidos, 

dando ao aluno a autonomia de fazer o estudo teórico fora da sala de aula e utilizando- 

se do encontro presencial para realizar a prática aplicada dos estudos teóricos, como 

explicam Jaime, Koller e Graeml (2015). 

Já a gamificação, ponto principal do estudo, consiste em, não necessariamente, 

desenvolver um game, um jogo digital em todas as suas complexidades, mas sim, 

para Kapp (2012), provocar a resolução de problemas e a sedimentação de 

conhecimento, através da motivação e do engajamento, ao aproveitar-se da lógica 

utilizada em jogos, os aspectos visuais e seu funcionamento, ou seja, pegar a essência 

dos games – diversão, jogabilidade, transparência, design e desafio – e aplicar isso a 

objetivos do mundo real em vez de entretenimento puro (PALMER et al. 2012). 

Por fim, há o conceito de ensino adaptativo, que consiste em uma plataforma 

capaz de alterar-se, mudando aspectos da sua interface ou criando diferentes formas 

de interação com o usuário, através da detecção de seu uso e necessidades, tendo o 

sistema papel ativo para a execução de transformações identificadas como mais 

eficazes para o que se objetiva em determinada plataforma (LIMA, 2007). 

Todas essas ferramentas, plataformas e novas tecnologias são utilizadas pela 

Studiare, startup, adquirida pela Kroton Educacional e pela qual se implementa o 

Desafio Nota Máxima, uma série de estudos guiados que visa detectar e diminuir os 

déficits de aprendizado de conteúdos específicos dos cursos de graduação do grupo 

educacional. A Studiare utiliza algoritmos de inteligência artificial para o ensino 

adaptativo, criando um programa de estudos individualizado ao aluno aliada a 

plataformas gamificadas que criam engajamento através de usabilidade dinâmica com 

sistema de pontos, análise de empenho, ranking e premiações. 
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No Desafio Nota Máxima, o aluno ingressante no sistema realiza um simulado 

diagnóstico, que tem a capacidade de avaliar quais são as principais deficiências de 

aprendizado do aluno, com relação aos assuntos específicos das diversas disciplinas 

oferecidas durante o curso de graduação. 

Após a realização do simulado e a detecção dos déficits de aprendizado, o 

sistema passa a massificar o conteúdo necessário através da exposição teórica e 

posterior avaliação, valendo-se das técnicas de gamificação para fazer a manutenção, 

engajamento e evolução do aluno durante o curso. 

 
1.2 Situação problemática 

 

A plataforma Studiare utiliza-se de ferramentas de gamificação, que visam 

facilitar e aprimorar o engajamento do aluno na plataforma digital. Este modelo 

provocou mudanças no comportamento de estudo dos alunos 

Esta pesquisa investigou, através da coleta de dados com os discentes, se eles 

percebem alguma eficácia nos elementos de gamificação aplicados à plataforma em 

questão. 

Deste questionamento espera-se contribuir com a rede de instituições de 

ensino que compõem o grupo Kroton, na medida em que torna a aplicação de 

ferramentas de gamificação mais eficaz para o aluno, e não apenas para a 

implementação do sistema. 

 
1.3 Objetivos 

 

O objetivo geral dessa pesquisa é investigar a percepção da utilização da 

ferramenta de gamificação dos discentes dentro da trilha de estudos guiados Desafio 

Nota Máxima, através da plataforma Studiare, utilizada pelo grupo Kroton 

Educacional. 

Foram elencados como objetivos específicos: Identificar a percepção dos 

discentes em relação a utilização e entendimento das plataformas de aprendizagem 

autônoma; conhecer o grau de proximidade e entendimento do aluno com relação ao 

engajamento nas plataformas de ensino a distância; discutir a percepção do discente 

sobre a validez do processo de gamificação como agente incentivador para o uso da 

plataforma. 
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1.4 Metodologia 
 

Para elaborar este estudo, utilizou-se uma pesquisa de natureza qualitativa, 

pois possui como algumas de suas principais características o contato direto entre o 

pesquisador e o ambiente pesquisado, a coleta de dados extrai descrições, entrevistas 

e depoimentos pessoais, e há um processo indutivo ao analisar-se os dados, havendo 

consolidação dos fatos, partindo-se da investigação dos dados coletados (LÜDKE e 

ANDRÉ, 2013). 

Como tipo de estudo, foi selecionado para esta pesquisa o estudo descritivo 

intitulado Estudo de Caso, que para Triviños (2015), possui como cerne o 

conhecimento e posterior aprofundamento sobre o aspecto selecionado, sendo 

apoiado por Ventura (2007, p.385) ao dizer que o estudo de caso é “apropriado para 

pesquisadores individuais, pois dá a oportunidade para que um aspecto de um 

problema seja estudado em profundidade dentro de um período de tempo limitado”. 

Quanto ao objetivo será explicatória, pois este tipo de pesquisa tem como 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses. Para Gil (2007), a grande maioria dessas pesquisas 

envolve: 
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Figura 1 - Esquematização da pesquisa exploratória 

 
Fonte: Compilação do autor9. 

 
 

Por fim, o procedimento para elaboração do estudo será a coleta de dados 

através de questionário, que para Gil (Ibid., p.121) 

é a técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são 
submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre 
conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, 
aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc. 

 
As entrevistas foram orientadas pelo pesquisador, através de um roteiro 

estruturado com questões abertas (APÊNDICE D), sendo todas efetuadas de maneira 

física, analógica, e armazenadas para ser examinado a posteriori. 

Nisbet e Watt (1978) propõem três etapas para o desenrolar de um estudo de 

caso. A primeira fase, Exploratória, propõe que o estudo de caso deve iniciar-se com 

um projeto, que conforme se desenvolve, transforma-se, aperfeiçoando-se conforme 

se encontra com novos apontamentos. A segunda fase, Delimitação do Estudo, é a 

ação de pesquisa, por parte do pesquisador, tendo como base os instrumentos para 

a coleta de dados. Por fim, a terceira fase, Análise Sistemática e Elaboração do 

Relatório, consiste na elaboração do material, através das observações dos dados. 

 
 
 

9 Figura criada a partir dos dados contidos em Gil (2007). 
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Para a análise nesta pesquisa as seguintes fontes foram utilizadas para a coleta 

de dados: 

 Formulário de Referência 2018: registro incluindo mais de 500 laudas de 

informações destinadas a investidores, entre elas a aquisição da 

Studiare e a utilização da plataforma de adaptive learning (KROTON, 

2018a); 

 Instrumentos de capacitação da Universidade Corporativa Kroton. O 

grupo Kroton Educacional conta com um canal de capacitação à 

disposição de seus empregados, com o intuito de melhorar a qualificação 

dos mesmos. Neste conjunto de treinamentos disponíveis existe uma 

grande quantidade de disposições sobre a plataforma do desafio Nota 

Máxima; 

 Entrevistas estruturadas, contendo exposições da utilização da 

plataforma Desafio Nota Máxima, coletadas tão somente de discentes 

que estavam inseridos na plataforma e desenvolviam as atividades 

propostas de maneira regular. 

 
1.5 Definição da amostra 

 

Para este estudo foram selecionados os alunos de 7º e 8º semestre do curso 

de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda do câmpus Beira Rio I da 

Universidade de Cuiabá. 

Participaram da pesquisa treze (13) discentes do câmpus Unic Beira Rio I em 

Cuiabá, Mato Grosso, de ambos os sexos, tendo como requisito estarem aptos a 

realizar o Enade – Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – e possuírem a 

trilha de estudos gamificada Studiare em seu Portal Digital do Aluno. 

O Desafio Nota Máxima, da plataforma Studiare, é aplicado aos alunos que 

realizarão o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) e por isso foi 

selecionado o curso de Comunicação Social – Publicidade Propaganda, já que faz 

parte do ciclo de avaliações das áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências 

Humanas e áreas afins, a ser aplicado no mês de novembro ano de 2018. 

Selecionaram-se os semestres do ano de conclusão do curso, pois, além de 

serem os alunos que realizaram a prova do Enade, apresentaram características de 
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faixa etária razoavelmente uniforme, sendo sua maioria integrantes da Geração Z, que 

pra Geck (2007), são os jovens nascidos em, ou após o ano de 1990. Estes são 

considerados nativos digitais, por terem nascido em um período em que o acesso à 

internet e o uso da rede mundial de computadores se tornou muito mais fácil e 

constituinte do cotidiano de grande parte das pessoas. 

A partir dos pressupostos epistemológicos dessa metodologia analítica, 

considerando a ideia de que, "em análise de conteúdo, a mensagem pode ser 

submetida a uma ou várias dimensões de análise” (BARDIN, 2011, p.148), passou-se 

a uma classificação dos depoimentos obtidos na pesquisa, através do aglutinamento 

de similaridade no posicionamento dos sujeitos. Essa classificação foi assim definida: 

1. Relação ampla x relação condicional: grau de familiaridade e relação 

com a autonomia do ensino; 

2. Eficácia atendida x eficácia parcialmente atendida: percepção de 

eficácia nas plataformas no uso da tecnologia na autonomia; 

3. Plataforma/conteúdo x motivação: dificuldades encontradas na 

utilização das plataformas de ensino autônomas; 

4. Conteúdo x autonomia: vantagens percebidas das plataformas digitais; 

5. Usabilidade totalmente atendida x usabilidade parcialmente atendida: 

facilidade de uso da plataforma Studiare; 

6. Funções interativas x funções tradicionais: funções úteis disponíveis na 

plataforma Studiare 

7. Manutenção do interesse x repressão do interesse: engajamento através 

de periodicidade das listas de exercícios; 

8. Superação de si mesmo x melhoria de desempenho: engajamento 

através de rankings; 

9. Expectativas cumpridas x expectativas parcialmente cumpridas: 

percepção de preparo após a realização das atividades; 

10. Robustez da plataforma x funcionalidades da plataforma: pontos 

passíveis de melhora. 
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1.6 Comitê de ética 
 

O projeto desta pesquisa bem como seu instrumento de coleta de dados 

(APÊNDICE D) e Termo de consentimento livre e esclarecido - TCLE (APÊNDICE C) 

foram submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa da Unic, por meio da Plataforma 

Brasil, sendo autorizado em 16 de novembro de 2018, por meio do parecer número 

3.023.047 (APÊNDICE B), sendo ainda que esta pesquisa ofereceu riscos mínimos 

aos envolvidos, mas, mesmo assim, foi informado para cada participante, antes de 

iniciar a entrevista, que caso a pessoa se sentisse desconfortável ou até mesmo 

incomodada poderia se recusar a responder ou até mesmo interromper, se retirando 

a qualquer momento. 
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ENSINO E SUAS NOVAS FERRAMENTAS 
 
 

O intuito deste capítulo é realizar um aporte teórico a partir de diálogos e 

elucidações relacionados as estratégias e ferramentas do ensino, que serão utilizadas 

durante o transcorrer desta dissertação. 

 
2.1 Ensinos tradicionais ou medievais? 

 

Para Mizukami (1986) a abordagem tradicional do ensino é um conjunto de 

práticas educacionais, que por sua perenidade em suas diversas aplicações, se 

estabelece como ponto referencial para as outras concepções educacionais. 

Essas práticas educacionais ainda são comumente adotadas em vários níveis 

educacionais, desde o ensino básico até o ensino superior, mesmo sendo dadas como 

ineficazes e antiquadas por Dewey (1916), há mais de um século. Isso é ainda melhor 

corroborado por Nóvoa (2002), quando diz que ocorrerá a implosão do atual sistema 

tradicional de ensino, caso não ocorram mudanças, por sua incompatibilidade com a 

realidade atual dos alunos. 

O aluno é passivo, atuando como uma “esponja” no modelo tradicional de 

ensino ao apenas absorver o conhecimento emitido pelo professor (GABRIEL, 2013). 

Isso remete ao ensino clássico medieval, em que um docente aplica o conhecimento 

em série a uma larga quantidade de alunos, de maneira uniforme e padronizada, sem 

que haja distinção entre os indivíduos e suas idiossincrasias, como proposto por Jan 

Amos Komensky em sua obra Didactica Magna (FAVA 2014, 2016). 

Tendo em vista a antiguidade do modelo tradicionalmente aplicado ao ensino, 

em concatenação com a preocupação de Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, ao 

elencar a reduzida capacidade do docente, a iteração do conhecimento de maneira 

exaustiva, a dispersão do discente e a falta de capacidade do aluno como prováveis 

origens do fracasso escolar (TERRA, 2014), faz-se difícil acreditar que técnicas, 

práticas, ferramentas, modelos educacionais mais recentes não existam, ou sejam 

menos eficientes de serem implantados para os alunos do século XXI. 

Existem várias teorias que pretendem explicar sobre como as pessoas 

aprendem, dentre as quais pode-se, para Jobrack (2013), separá-las em três 

categorias básicas, sendo elas behaviorismo, cognitivismo e construtivismo. 
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A teoria de aprendizagem do behaviorismo é principalmente associada ao 

acadêmico Skinner (1953), o qual propõe que a aprendizagem através de uma 

amálgama de processo simultâneos, atentando para a relação entre o comportamento 

e o ambiente, concluindo que a aprendizagem e o resultado da concatenação dos 

estímulos e suas respectivas respostas ao ambiente. Gagne (1997), para explicar o 

modelo behaviorista aplicado ao ensino, propõe um modelo de nove passos como o 

da figura a seguir. 

 
Figura 2 - Modelo instrucional behaviorista de nove passos 

 

Fonte: Compilação do autor10. 
 
 
 
 

 
10 Figura criada a partir dos dados contidos em Gagne (1997). 
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O cognitivismo propõe uma exploração da relação entre o estudante e o 

ambiente, em contraponto a relação entre comportamento e ambiente, proposta no 

behaviorismo. Para Kivunja (2014) os autores do cognitivismo apresentam que as 

habilidades, experiências e atuais níveis de conhecimentos idiossincráticos ao 

indivíduo têm grande relação na maneira como os estudantes percebem o ambiente, 

por consequência, alterando o que se aprende ao interagir com o ambiente. 

Para o cognitivismo há também um modelo, proposto por Harris e Graham 

(1999), que apresenta sua relação com o aprendizado, composto de seis etapas, 

como ilustrado a seguir. 

Figura 3 - Modelo instrucional cognitivista de seis passos 

Fonte: Compilação do autor11. 
 

 
 

11 Figura criada a partir dos dados contidos em Harris e Graham (1999). 
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As teorias de aprendizagem do construtivismo podem de maneira mais ampla 

serem atribuídas aos estudiosos de psicologia cognitiva Piaget (1923) e a mediação 

de Vygotsky (1978), ao propor que os significados e experiências como fatores que 

implicam na construção do conhecimento do estudante. Além disso Vygotsky (1978) 

salienta também que há uma lacuna entre o limite máximo de aprendizagem de um 

aluno por ele mesmo e o limite máximo de aprendizagem de um aluno quando provido 

de orientação externa. 

O modelo 5E, proposto por Bybee et al. (2006), tenta resumir em cinco etapas 

a forma de maximizar a aprendizagem ativa, do ponto de vista do construtivismo, como 

apresentado a seguir. 

 

Figura 4 - Cinco elementos-chave na construção do conhecimento para a corrente construtivista 
 

 
Fonte: Compilação do autor12. 

 
 

Bybee et al. (Ibid.) declaram que usando essa abordagem, os alunos redefinem, 

reorganizar, elaborar e mudar seus conceitos iniciais através da autorreflexão e 

 
 

12 Figura criada a partir dos dados contidos em Bybee et al. (2006). 
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interação com seus pares e seu ambiente. Os alunos interpretam objetos e fenômenos 

e internalizam essas interpretações em termos de sua atual concepção entendimento. 

 
2.2 Educando os nativos digitais 

 

Vive-se em uma sociedade embebida em constantes e frenéticas atualizações 

tecnológicas e científicas, uma sociedade que produz e acessa muitos bytes de 

informações anualmente. Uma sociedade que está imersa em dispositivos móveis, 

que possuem um alcance de comunicação universal e instantâneo, o que implica 

grandemente no processo educativo. 

O processo educativo do aluno é fruto da constante interação entre os 
diversos campos em que o sujeito está inserido: a família, a sociedade, o 
momento histórico, a filosofia e as tecnologias. O avanço cada vez mais 
acelerado de dispositivos eletrônicos e a democratização do acesso à internet 
mudaram os fluxos informacionais, a velocidade e o alcance com que as 
informações são compartilhadas [...]. Sendo assim, a escola tem pela frente 
um enorme desafio. (DA SILVA; SALES, 2017, p. 783). 

 
Um dos grandes obstáculos para os modelos de ensinos atuais é a 

concatenação dos mais modernos recursos tecnológicos ao cotidiano acadêmico, aos 

modelos curriculares, técnicas de ensino, ferramentas de aprendizagem e sistemas 

avaliativos, tendo em vista que os estudantes contemporâneos pensam e processam 

as informações de maneira fundamentalmente diferente de seus antecessores 

(PRENSKY, 2001). 

Para Tapscott (2009), a chave para tornar as escolas lugares relevantes e 

efetivos para aprender é dar aos estudantes as ferramentas, que guiarão as 

instituições de ensino para isso, notando que para Prensky (2001), o maior problema 

dos educadores atuais é serem imigrantes digitais, ou seja, não cresceram com o 

mesmo contato tecnológico que os nativos digitais e, por consequência, falam uma 

linguagem desatualizada em relação a nova geração. Para quantificar esta 

disparidade Prensky (Ibid., p.21) escreve que: 

Os graduados médios de hoje passaram menos de 5.000 horas de suas vidas 
lendo ... quando atingem os 21 anos eles terão jogado mais de 10.000 horas 
de videogame, enviado e recebido 250.000 e-mails e mensagens de texto / 
instantâneas, passaram 10.000 horas conversando em telefones celulares 
digitais. … Jogos de computador, e-mail, Internet, telefones celulares e 
mensagens instantâneas são parte integrante de suas vidas 

 
Ainda para Prensky (Ibid.) a falta de habilidades e competências do professor 

imigrante digital, adquiridas pelo nativo digital de maneira natural e resultantes de sua 
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imersão na realidade é uma das razões para o fracasso do sistema de ensino às novas 

gerações. Continuar a ensinar nos modelos tradicionais, de fala, exposição e lógica 

lineares, faz com que o nativo digital se encontre entediado e desgostoso com a 

experiência escolar, e sinta que não valha a pena prestar atenção no professor 

imigrante digital, em comparação a tudo o mais com o que têm experiência cotidiana. 

Kelly, McCain e Jukes, expressam suas visões ao dizer que 

O mundo em que vivemos mudou fundamentalmente. Nossos alunos 
passaram para a era da informação … os estilos de aprendizagem das 
crianças digitais de hoje são significativamente diferentes daqueles para 
quem nossas escolas secundárias eram originalmente projetados. Eles 
trabalham, pensam e aprendem de maneira diferente ... e nossas escolas ... 
e instruções principalmente com base em professores conversando em salas 
de aula, livros didáticos, memorização e testes baseados em conteúdo,… 
estão se tornando cada vez mais fora de sincronia com o mundo ao seu redor. 
(KELLY, MCCAIN, JUKES, 2009, p.9) 

 
É certo que anteriormente os alunos confiavam quase que exclusivamente em 

seus tutores para ditar os caminhos de ensino e, portanto, tinham seus mestres como 

uma instituição pétrea e fonte de conhecimento quase que inquestionável, acessíveis 

somente em momentos em que estivessem presentes nas instituições de ensino. 

Entretanto, na atualidade, os estudantes têm acesso quase que irrestrito e ilimitado a 

tutores, conhecimento e fontes globais ao alcance de um clique, de onde estiverem, 

quando quiserem e como desejarem. Este acesso em tempo real, a plataformas 

múltiplas e simultâneas faz com que o nativo digital aprenda não pelos livros didáticos, 

analógicos, de papel e com informações lineares, mas sim de fontes digitais, com 

hiperlinks e acessos aleatórios. 

Assim, os nativos digitais não aprendem somente de leituras e aplicação de 

exercícios, mas executando na prática simulações em tempo real, compartilhando 

conteúdos e experiências em redes sociais, jogando videogames, assumindo 

protagonismo autônomo no ensino. Sobre esta realidade Kelly, McCain e Jukes (Ibid., 

p.15) citam que: 

Há um aspecto ainda mais importante da Era da Informação para os 
educadores considerarem: o impacto que o mundo digital está tendo sobre os 
padrões de pensamento dos jovens. As crianças de hoje estão crescendo em 
um ambiente radicalmente diferente do que acontecia com as crianças há 
apenas 10 ou 15 anos. Eles foram expostos a ferramentas digitais on-line 
durante toda a vida. O uso de dispositivos como computadores, dispositivos 
sem fio ... e uma infinidade de outras ferramentas digitais em rede e software 
de rede social são tão naturais para eles quanto respirar. Eles estão 
completamente à vontade com ferramentas de software poderosas que lhes 
permitem… interagir com outras pessoas,… escrever ensaios e relatórios. 
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Estes autores concluem, também, que é importante para os educadores 

entenderem a dimensão da mudança na maneira de aprender dos nativos digitais, 

pois os nativos digitais aprendem de maneira muito diferente dos não-nativos. Como 

exemplo se tem o fato de que os nativos digitais têm uma capacidade de 

processamento de informações mais rápida que os alunos de gerações anteriores, 

além de lidar muito melhor com informações em altas velocidades, tendo sido 

suportado por pesquisas que demonstram alterações nos padrões neurais das 

crianças nativos digitais, que foram amplamente expostas às interações digitais 

(KELLY, MCCAIN, JUKES, 2009). 

Pode-se adicionar também que Tapscott (2009, p.122) ressalta que os modelos 

organizacionais tradicionais de nossas escolas estão falhando com nossos alunos, 

pois: 

A Geração Net cresceu digital e vive no século XXI, mas o sistema 
educacional em muitos lugares está atrasado em pelo menos 100 anos. A 
razão pela qual muitos estudantes estão abandonando a escola é porque as 
escolas hoje ainda usam um modelo de educação que foi projetado para a 
Era Industrial. Esse modelo girou em torno do professor que ministrou uma 
palestra genérica e de mão única. Espera-se que o aluno, trabalhando 
sozinho, absorva o conteúdo entregue pelo professor. Isso pode ter sido bom 
para a economia de produção em massa, mas não atende aos desafios da 
economia digital ou para a mente da Geração Net. 

 
A pesquisa conduzida por Tapscott (Ibid.) identificou que os nativos digitais são 

mais inteligentes, mais rápidos e mais tolerantes a diversidade, quando comparados 

aos imigrantes digitais. Tapscott (Ibid.) resume as normas dos nativos digitais em oito 

principais atributos, que são: 
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Figura 5 - Normas dos nativos digitais 

 
 

Fonte: Compilação do autor13. 
 
 

Tapscott (Ibid.) argumenta que crescer com a Internet em vez de assistir TV 

mudou a geração dos nativos digitais. Enquanto a TV é passiva, a Internet é 

participativa e ativa, mais do que um meio de comunicação e, por conta disso, ele 

 
 

13 Figura criada a partir dos dados contidos em Tapscott (2009). 
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aponta que a internet que tem um efeito formativo, pois a internet cria autoridade e, 

portanto, maturidade para os jovens. Eles então são vistos como as autoridades, 

ensinando seus pais e idosos como usar os novos meios tecnológicos. 

 
2.3 Autonomia do ensino e o ensino a distância 

 

A autonomia do ensino consiste, para vários estudiosos do campo, em o 

estudante decidir o que, quando e como aprender, conceito derivado da definição de 

autonomia sendo “a capacidade de assumir o controle da própria aprendizagem”, 

como proposto por Holec (1981). Para Benson (2001) a "autonomia não é um método 

de aprendizagem, mas um atributo da abordagem do aluno ao processo de 

aprendizagem" e, portanto, o estudante, sob a perspectiva autônoma, só irá aprender 

sob circunstâncias que julgar relevantes. 

Devido à natureza, métodos e condições atuais para o design de materiais de 

ensino a distância, os objetivos do curso, as instruções e uma grande quantidade de 

materiais devem ser preparados com bastante antecedência, geralmente muito antes 

dos alunos se matricularem no curso. O grau de tomada de decisão em relação às 

metas de aprendizagem e ao conteúdo do curso variará de contexto para contexto e, 

em qualquer caso, não deve ser um parâmetro importante para o desenvolvimento da 

autonomia em contextos de ensino a distância. Em outras palavras, um menor grau 

de tomada de decisão por parte dos alunos sobre a escolha do conteúdo não 

restringirá necessariamente as possibilidades de desenvolvimento da autonomia. Se 

isso fosse verdade, programas altamente estruturados não seriam capazes de 

promover a autonomia. 

Para Fava (2016) quando existem momentos fora da sala de aula, utilizados 

para reflexão e estudo, há o desenvolvimento da autonomia e autoaprendizagem. 

Ademais, com as ferramentas, como a sala de aula invertida, solução de problemas 

reais, entre outros, melhora-se a possibilidade de construção do conhecimento, por 

serem práticas pedagógicas que colocam o estudante como cerne do processo 

(CAMARGO, 2018). 
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A PLATAFORMA STUDIARE 

 
Este capítulo pretende demonstrar o funcionamento do sistema da plataforma 

Studiare, para que se entenda suas funcionalidades e se observem as ferramentas de 

gamificação presentes nela. 

Studiare é uma plataforma de ensino-aprendizagem concebida para ser uma 

união de sistematização de gestão acadêmica com aprendizagem adaptativa, 

objetivando aprimorar resultados em educação. A plataforma assume ter conseguido 

números expressivos, como os que seguem: 

 
Figura 6 - Números atingidos pela plataforma Studiare 

 

Fonte: Site Homepage Studiare14. 
 
 

Além desses números a plataforma Studiare demonstra também que através 

de suas ferramentas há, em média, um crescimento de 100% das proficiências nas 

principais lacunas de aprendizagem identificadas, além de evidenciar que alunos com 

alto engajamento nas plataformas tem a proficiência geral em seu curso aumentada 

em mais de 30% (STUDIARE, 2016). 

 
 
 
 

 
14 Disponível em: <https://www.studiare.com.br/studiare>. Acesso em: 15 out. 2018. 
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A Studiare é reconhecida pela implementação dessas novas tecnologias de 

maneira excepcional através de premiações como o Prêmio BETT Latam 2014 de 

Melhor tecnologia do Ensino Superior e o Prêmio Nacional de Gestão Educacional no 

GEDUC 2015. 

A plataforma Studiare possui uma série abrangente de projetos, entre os quais 

Trilha do ENEM, ENEM adaptativo, Prof. Digital, Desafio ENADE, Studi Compara e o 

Desafio Nota Máxima, sendo este último o projeto foco desta pesquisa. 

 
3.1 Ferramentas embarcadas 

 

A aprendizagem adaptativa (adaptive learning [AL]) é tida como uma opção à 

abordagem tradicional “tamanho único” que prevê uma padronização na oferta de 

conteúdo ao aluno, e tem incentivado o desenvolvimento do ensino e da 

aprendizagem para um processo mais dinâmico e customizado. 

A AL é caracterizada pela diversidade, pois o conteúdo do ensino adaptado 

para alguns usuários pode não ser apropriado para os outros, e vice-versa, e pela 

interatividade, pois em muitas situações os usuários aprendem através de sistemas 

de tutoria baseados na Web, nos quais os professores da sala de aula tradicional 

atuam como mentores quando estão em atividade (Wang et al., 2008). Nesse sentido, 

o desenvolvimento das estratégias para o ensino vale-se dos conceitos de situações 

das realidades profissionais, idiossincráticas a cada um dos cursos, e por 

consequência, do discente, bem como situações problemas, sustentados por 

Perrenoud e Thurler (2002, p.115), ao afirmar que: 

As situações problemas caracterizam-se por recortes de um domínio 
complexo, cuja realização implica mobilizar recursos, tomar decisões [...] são 
fragmentos relacionados com nosso trabalho, nossa interação com as 
pessoas, nossa realização de tarefas, nosso enfrentamento de conflitos. Além 
disso, uma situação problema altera um momento, interrompendo o fluxo de 
suas realizações, por exemplo, ao propor um recorte, criar um desafio, 
destacar um fragmento de texto, solicitar um comentário, propor a análise de 
um gráfico, pedir para responder a uma questão, elaborar uma proposta ou 
argumentar. Tais obstáculos, que nos desafiam para uma tarefa que nos 
propomos a realizar, ocorrem em nossa vida cotidiana. Também ocorrem na 
escola, podendo ser propostos por artifício ou simulação, o que não implica 
criar um pretexto, mas delimitar um contexto de reflexão, colocação de 
problema, conflito, raciocínio, tomada de posição, enfrentamento de uma 
situação, mobilização de recursos, nos limites do espaço, do tempo e dos 
objetos disponíveis para a realização da tarefa. 

 
Para tanto, a plataforma se vale de algoritmos de inteligência artificial, que em 

termos educacionais e modelos de ensino-aprendizagem, é uma ferramenta 
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poderosa, que nos dá entendimentos mais profundos e mais detalhados sobre como 

o aprendizado realmente acontece e como pode ser oferecido de maneira mais 

acurada e eficiente ao estudante (LUCKIN et. al, 2016). Através das detecções 

realizadas por estes algoritmos de inteligência artificial o ensino assume capacidade 

adaptativa ao permitir um maior engajamento e eficiência na maximização da 

proficiência acadêmica, por oferecer um estudo individualizado. Além disso, a 

especialização em softwares voltados para o mercado educacional permitem à 

plataforma a capacidade de customização à realidade acadêmica necessária tanto 

pela instituição de ensino quanto pelo aluno. 

Como maneiras de manutenção do discente no sistema, a plataforma oferece 

ferramentas gamificadas de alto engajamento, através de usabilidade dinâmica com 

sistema de pontuação, análise e evolução de desempenho, rankings comparativos 

com a própria turma e com todos os outros alunos do país, que estejam a realizar os 

mesmos exercícios e premiações através de conquistas de insígnias. 

A gamificação pode ser definida como uma “série de princípios de design, 

processos e sistemas usados para influenciar, envolver e motivar indivíduos, grupos 

e comunidades para conduzir comportamentos e afetar os resultados desejados” 

(WANG, 2011), ou ainda, para Chou, (2016, p.1) como “O ofício de derivar todos os 

elementos divertidos e viciantes encontrados nos jogos e aplicá-los a atividades 

produtivas ou do mundo real”. 

Isso se torna extremamente útil pois, na vida real, os indivíduos não sentem 

que são tão bons quanto nos jogos. Quando confrontados com obstáculos, as pessoas 

podem se sentir deprimidas, oprimidas e frustradas, sentimentos que não estão 

presentes no ambiente de jogo. Eles também preferem gratificação instantânea para 

se manterem engajados e motivados. E é este um grande papel determinante para a 

ampla utilização de ferramentas de gamificação aplicadas a ambientes e plataformas 

educacionais. 

 
3.2 Desafio Nota Máxima 

 

O Desafio Nota Máxima é um programa de ensino que tem como objetivo 

identificar as lacunas de aprendizagem dos alunos e proporcionar, por meio de uma 

plataforma de Ensino Adaptativo, um ensino personalizado e gamificado ao aluno, 
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para que ele alcance um melhor desempenho acadêmico. Como já exposto 

anteriormente, por ser parte da plataforma Studiare, suas principais vantagens são 

além do Ensino adaptativo individualizado a possibilidade de revisar conteúdos 

abordados em sala de aula durante todo o curso por meio de exercícios semanais, 

bem como retornos ágeis para a evolução do desempenho de cada aluno, que ao 

receberem imediatamente o feedback de seu desempenho, tem uma noção de seu 

panorama geral e específico com relação ao tema estudado. 

A execução das atividades segue um roteiro preestabelecido, como ilustrado a 

seguir: 

 
Figura 7 - Roteiro de atividades (parte1) 

Fonte: Desafio Nota Máxima (2018). 
 
 

Esta primeira figura determina o início do passo-a-passo do ingresso do aluno 

na plataforma Studiare. Para tanto, o discente deve primeiro atualizar seu cadastro, 

seguindo para o entender o funcionamento do sistema e sua pontuação e a realização 

do simulado diagnóstico. Posteriormente, ele pode acompanhar seu desempenho, 

identificando seus pontos fortes e fracos. Durante o semestre ele pode acessar as 

listas de exercícios, composta de dois estudos por semana, além do modo bônus e o 

ranking do desafio. O roteiro continua, como na figura seguinte: 
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Figura 8 - Roteiro de atividades (parte2) 
 
 

Fonte: Desafio Nota Máxima (2018). 
 
 

Esta segunda figura referente ao roteiro de atividades ilustra o seguimento do 

aluno na plataforma, ao exibir os caminhos de aprendizagem, composto de entrega 

de quatro listas de exercícios. Posteriormente o aluno tem acesso e pode acompanhar 

a evolução de sua proficiência, bem como compará-la em relação a alunos do mesmo 

curso em âmbito nacional. Por fim são exibidas as próximas metas de pontuação e 

suas recompensas. 

A primeira etapa de atividades acadêmicas, após correta atualização de dados 

e tomada de conhecimento sobre o funcionamento da plataforma e da trilha de 

estudos, é a realização de um simulado. O Simulado Diagnóstico é a primeira 

atividade que o aluno realiza no Desafio Nota Máxima. Disponibilizado no ato do seu 

cadastramento na plataforma, é através dele que serão identificadas as lacunas de 

aprendizagem do aluno e trilhado o caminho que o mesmo deverá seguir. 

Assim sendo, não é possível que o aluno realize as demais atividades, sem 

antes terminar o Simulado Diagnóstico, pois, é através deste que os mecanismos de 

automação da identificação das necessidades específicas do aluno irão atuar. O aluno 

recebe um prazo determinado de três semanas, para que possa receber a pontuação 

completa, caso contrário, a pontuação é diminuída. As telas de utilização da 

plataforma para a execução do Simulado Diagnóstico são como as seguintes: 
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Figura 9 - Tela de início do simulado 

 

Fonte: Desafio Nota Máxima (2018). 
 
 

Esta tela inicial dispõe das orientações para que o aluno realize o simulado 

diagnóstico e é composta de cinco dicas para a boa execução do teste por parte do 

discente. Após a leitura e o entendimento das orientações e das dicas, o aluno pode 

iniciar o teste, como na figura seguinte: 
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Figura 10 - Tela de realização do simulado 

 

Fonte: Desafio Nota Máxima (2018). 
 
 

Esta figura apresenta a tela de realização do simulado diagnóstico, que é 

examinado através de trinta questões objetivas. Durante a realização do teste são 

apresentados o enunciado e suas assertivas de múltipla escolha, contador de tempo 

e possibilidade de avançar para a próxima questão. 

Após a realização do simulado diagnóstico e consequente identificação das 

lacunas de aprendizado, os estudantes são direcionados à execução das listas de 

exercícios, a fim de se massificar os conteúdos nos quais possuem o pior 

desempenho, para que haja uma mitigação dessa lacuna, melhorando o entendimento 

sobre o assunto. 

A cada semana, sempre no mesmo dia, são liberadas para os alunos duas listas 

de exercícios com quatro questões cada. Para cada lista realizada, o aluno recebe 

uma quantidade pré-determinada de pontos pela entrega e mais outra quantidade de 

pontos por acerto, o que faz com que o estudante, mesmo não tendo acertado 

completamente as questões, continue motivado a realizar as listas e atividades 

subsequentes, como no esquema ilustrado a seguir: 
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Figura 11 - Sistema de pontuação da plataforma 
 

 
Fonte: Desafio Nota Máxima (2018). 

 
 

A figura anterior faz a discriminação de como a pontuação do aluno é atribuída 

na plataforma. Ao realizar os simulados dentro do prazo, o discente ganha mil pontos 

por entrega. Além disso a entrega das listas de exercícios acumula cinquenta pontos 

por entrega e mais cinquenta pontos por cada acerto nas listas. 

Por fim, há a Questão Desafio, que é liberada ao aluno semanalmente. Após 

receber a questão, o aluno tem um prazo de sete dias para respondê-la e caso acertar 

a resposta, receberá 100 pontos, senão a pontuação não é recebida. 

Ao longo do percurso, como incentivo gamificado ao aluno, o estudante tem a 

possibilidade de desbloquear insígnias, que fazem menção ao seu grau de 

desempenho e pontuação nos exercícios, bem como a pontuação geral da turma da 

qual participa, fazendo com que haja um maior engajamento individual e incentivo 

para a ação em grupo. A imagem a seguir exemplifica essas conquistas: 



44 
 

 
 

Figura 12 - Recompensas a serem desbloqueadas 

 

Fonte: Desafio Nota Máxima (2018). 
 
 

A figura anterior discrimina as conquistas especiais, desbloqueadas pelo aluno 

ao cumprir determinados requisitos. As insígnias possuem três instâncias, que variam 

de acordo com a pontuação, percentual ou acertos atingidos, sendo a inicial chamada 

de “Super”, a intermediária de “Mega” e a de maior dificuldade chamada de “Uber”. 

Essas três instâncias encaixam-se em quatro categorias: 
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1. “Saber”, que computa o número de acertos do indivíduo; 

2. “Leitor”, que faz a medição da quantidade de minutos lidos na 

plataforma; 

3. “Proficiência”, que analisa o percentual de avanço na proficiência e 

4. “Turma”, que mede a quantidade mínima de pontos de toda a turma. 

Ao avançar no curso, o aluno deve ser informado da próxima etapa, para saber 

o que esperar. A antecipação é um forte motivador que pode animar os usuários e se 

envolver por um longo período de tempo e manter o fluxo de aprendizado (MUNTEAN, 

2011), por isso a utilização das conquistas desbloqueáveis. 
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ANÁLISE DE RESULTADOS 
 
 

Neste capítulo será feita a análise dos relatos contidos nas entrevistas 

realizadas com os discentes que se propuseram a colaborar com esta pesquisa, que 

objetiva perceber as ferramentas gamificadas utilizadas no decorrer das atividades 

propostas pela plataforma Studiare. 

Procurou-se também traçar um perfil médio dos entrevistados, através dos 

dados demográficos coletados durante as entrevistas. 

Ao longo da etapa analítica, encontrou-se categorias que propiciaram as 

ligações através dos vieses dos autores que estudam os temas aqui expostos, 

auxiliando a responder as perguntas surgidas. 

 
4.1 Perfil dos entrevistados 

 

Responderam ao questionário 13 estudantes que frequentavam o curso de 

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da Universidade de Cuiabá (Unic), 

câmpus Beira Rio, dos quais 9 (69%) estavam matriculados no 7º semestre e 4 (31%) 

no 8º Semestre, do curso que tem duração regular de 4 anos (8 semestres). 

 
Tabela 1 – Distribuição da amostra em função da idade e do sexo 

 Masculino Feminino Média de Idade 

7º Semestre 4 5 20,3 

8º Semestre 1 3 21,5 

Total 3 10 20,9 

Fonte: Da pesquisa. 
 
 

Como pode-se observar, a partir da leitura da tabela 1, as idades dos elementos 

da amostra oscilam entre os 20 e os 23 anos de idade, aproximando-se da média, em 

ambos os sexos, aos 20,9 anos de idade. No que se refere ao gênero, se pode 

constatar que a maioria dos elementos da amostra é do sexo feminino, 76,92% dos 

entrevistados, quando tomada a amostra global, estando em consonância com os 

dados apresentados no Censo da Educação Superior (BRASIL, 2019), ao mostrar que 

mais de 71% dos alunos matriculados em cursos de graduação são mulheres. 
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Tendo sido estabelecido o panorama geral retratado acima a tabela a seguir 

discrimina individualmente o perfil de gênero, idade e semestre dos entrevistados. 

 
Quadro 1 – Perfil completo dos entrevistados 

Sujeito Gênero Idade Curso Semestre 

D1 F 20 Publicidade e Propaganda 7º 

D2 F 20 Publicidade e Propaganda 7º 

D3 F 20 Publicidade e Propaganda 7º 

D4 F 21 Publicidade e Propaganda 7º 

D5 F 19 Publicidade e Propaganda 7º 

D6 M 20 Publicidade e Propaganda 7º 

D7 M 21 Publicidade e Propaganda 7º 

D8 M 19 Publicidade e Propaganda 7º 

D9 M 23 Publicidade e Propaganda 7º 

D10 F 21 Publicidade e Propaganda 8º 

D11 F 22 Publicidade e Propaganda 8º 

D12 F 21 Publicidade e Propaganda 8º 

D13 M 22 Publicidade e Propaganda 8º 

Fonte: Da pesquisa. 
 
 

Esta amostra corrobora a proposição inicial de realização da pesquisa com 

alunos que se enquadram na faixa etária da geração Z, bem como estratifica o grupo 

de alunos realizantes do ENADE do curso de Comunicação Social – Publicidade e 

Propaganda, em 2018. 

 
4.2 Instrumento 

 

O questionário aplicado é constituído por quinze itens, distribuídos em dois 

módulos. O primeiro para a análise de percepção geral do discente sobre o ensino 

autônomo, seu entendimento e práticas, com relação às plataformas de ensino online. 

O segundo, voltado especificamente para a plataforma Studiare, disponível aos 

alunos através do AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem. 
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4.3 Procedimento 
 

O questionário estruturado foi administrado coletivamente, em ambiente de sala 

de aula, durante uma janela de tempo cedida pelo professor presente em sala de aula. 

A aplicação dos questionários com os docentes foi realizada após uma breve 

descrição dos objetivos do estudo, dando a completa liberdade para que os indivíduos 

aceitassem ou não participar. 

Foi explicitado, também, que as respostas dos discentes seriam estritamente 

confidenciais, sendo necessário apenas o preenchimento do TCLE, para assegurar a 

concordância da participação na pesquisa. 

De modo geral, os indivíduos que aceitaram participar do estudo, 

demonstraram interesse em ter suas opiniões colhidas, para ajudar na melhoria das 

ferramentas da plataforma. 

 
4.4 Conceito sobre autonomia do ensino 

 

Quando perguntado aos entrevistados sobre ensino autônomo, a maior parte 

demonstrou alguma familiaridade com o conceito, adicionando sobre sua relação de 

autonomia com os estudos, como apresentado no quadro a seguir: 

 
Quadro 2 – Sobre a relação com o estudo autônomo 

Categorização Respostas 

 
 
 
 
 
 

Relação ampla 

“Sim, tenho o costume de aprender por conta própria.” 

“Tenho o costume de aprender por conta própria sim.” 

“Gosto de aprofundar em alguns (conteúdos) quando eu sinto que não estou 
dominando o assunto.” 

“Sim, conteúdos relacionados com tudo.” 

“Sim.” 

“Sim, principalmente com temas afins” 

“Sim, busco por vídeos e tutoriais na internet.” 

“Sim, bastante.” 

“Tento aprender. Sim tenho costume.” 

“Sim, e com a ajuda de alguém mais experiente, torna a ajuda mais relevante.” 

 
Relação 

Condicional 

“Depende do assunto.” 

“Quase sempre sim.” 

“Depende do assunto. Quando é algo que me interessa e que preciso saber, sim.” 

Fonte: Da pesquisa. 
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Quanto a relação dos alunos com o conceito e a utilização de plataformas de 

ensino autônomo, parte dos alunos 76,92% (10 alunos) relatou possuir conhecimento 

e utilizar plataformas de ensino autônomo, enquanto outra parte 23,08% (3 alunos) 

disse que utiliza as plataformas de ensino autônomo condicionalmente ao assunto 

desejadas. 

Nos excertos dos participantes a seguir, nota-se que os discentes são a favor 

e se utilizam de maneira ativa das ferramentas de aprendizado disponíveis na internet 

de maneira ampla e voluntária. 

Gosto de aprofundar em alguns (conteúdos) quando eu sinto que não estou 
dominando o assunto. (D3) 

 
Sim, principalmente com temas afins. (D5) 

 
Para Camargo (2018), a metodologia ativa de ensino-aprendizagem, propicia 

participação mais direta do aluno durante a captação de conteúdo, o que aumenta a 

curiosidade do estudante, facilitando a percepção do mesmo como peça central na 

relação ensino-aprendizagem. 

Essas metodologias ativas de ensino-aprendizagem são ferramentas 

essenciais para o aprendizado autônomo do aluno, tendo em vista que, para Nogueira 

(2014, p. 47), “se pretendermos que os alunos continuem sendo eternos aprendizes, 

precisamos instrumentalizá-los com procedimentos que coloquem à prova e 

desenvolvam sua capacidade de autonomia”. 

 
4.5 O uso da tecnologia na autonomia 

 

Houve um grande consenso entre os entrevistados com relação a utilização de 

plataformas para aprendizado que não são, necessariamente, estruturadas, como as 

apresentadas pelos modelos acadêmicos da Universidade de Cuiabá e pela Kroton 

Educacional. 

Existe, para Bacich e Moran (2018), uma grande importância em se amalgamar 

materiais de diferentes fontes, para que haja uma melhora no aprendizado. Para isso 

são fornecidas atividades contextualizadas e desafiadoras, através de materiais 

didáticos não ordinários, que criam maneiras idiossincráticas de se aprender, 

engajando ainda mais o discente a realizar as atividades a eles propostas (MUNHOZ, 

2013). 
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O quadro a seguir traz um panorama ilustrativo do tipo de plataformas 

empregadas pelos entrevistados, quando indagados quais plataformas os mesmos 

utilizavam para seu aprendizado. 

Quadro 3 – Plataformas acessadas pelos discentes 
Sujeito Plataformas acessadas 

D1 YouTube, Sites Diversos, Instagram 

D2 Instagram, YouTube 

D3 Instagram, YouTube 

D4 Udemy, Studiare 

D5 YouTube 

D6 YouTube, Wikipédia 

D7 YouTube, Brain.ly 

D8 YouTube 

D9 AVA, Sites Diversos 

D10 Portal do Aluno 

D11 Portal do Aluno 

D12 YouTube, Portal do Aluno, Aplicativos 

D13 Instagram, Portal do Aluno 

Fonte: Da pesquisa. 
 
 

Pode-se observar que há uma variedade de plataformas diferentes acessadas 

pelos alunos. As que mais se destacam são o YouTube, com oito menções e o Portal 

do Aluno e o Instagram, ambos com quatro menções cada. Esse fator pode ser 

explicado por Prensky (2001) ao propor que os fenômenos educacionais centrados no 

usuário, como blogs, compartilhamento de vídeo social e edição coletiva são 

disrupções bem-vindas ao modelo de ensino tradicional, por proporcionar uma maior 

imersão ao aluno. 

 
4.6 Aspectos das plataformas autônomas de conteúdo 

 

Neste segmento, se abordará a visão dos discentes sobre as plataformas de 

ensino digitais e suas relações de utilização. Procurou-se saber dos entrevistados 

suas percepções sobre eficiência na utilização das plataformas digitais e, 

principalmente, quais as relações de vantagens e desvantagens percebidas durante 

a utilização de plataformas digitais de conteúdo de aprendizagem e estudos, tanto as 

formais, quanto as não estruturadas. 
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Com relação à eficiência de aprendizagem autônoma, através das plataformas 

digitais, se tem como principais relatos: 

 
Quadro 4 – Percepção de eficácia nas plataformas autônomas 

Categorização Respostas 

 
 
 
 
 
 

 
Eficácia atendida 

“Praticidade de encontrar ‘variados’ temas de conteúdos de diversos canais.” 

“Fazer todas as atividades online propostas e exercitá-las com frequência.” 

“São super eficientes aquelas plataformas que são utilizadas para isso. Dá para 
aprender bastante.” 

“Acho o Youtube muito eficiente, pois posso escolher com que pessoa vou 
aprender.” 

“Muito eficientes, pois apresentam uma linguagem mais próxima da nossa.” 

“Considero muito eficientes, porque consigo ver notícias em tempo real e as 
ferramentas de vídeo conseguem alcançar muito mais gente.” 

“São bem eficientes, pelo fato de haver variedades do mesmo conteúdo, que te 
leva a várias formas de pensamentos para uma única conclusão.” 

“Podemos utilizar relatos e experiências com vivência na prática.” 

“Apresentação de várias explicações e referências não só teóricas.” 

“O conteúdo apresentado possui relevância.” 

 
Eficácia 

parcialmente 
atendida 

“Muito eficiente, porém, por proporcionar muito conteúdo deve-se tomar alguns 
cuidados e verificar se quem está disseminando a informação é confiável.” 

“O conteúdo pode ser dinâmico, mas depende de cada pessoa.” 

“Depende muito do conteúdo. Se o ‘professor’ for dinâmico e interativo, é bem 
eficiente.” 

Fonte: Da pesquisa. 
 
 

Percebe-se, pelos relatos extraídos acima, que os estudantes entendem a 

ampla gama de conteúdos e formatos disponíveis, como uma maneira eficiente de se 

estender o leque de captação de informações. Parte dos alunos 76,92% (10 alunos) 

relatou perceber de maneira geral a eficácia de se as utilizar plataformas de ensino 

autônomo, enquanto outra parte 23,08% (3 alunos) entende parcialmente a eficácia, 

por conta de algumas ressalvas. Nota-se também a preocupação em se certificar da 

veracidade e credibilidade dos criadores de conteúdo, a fim de que não se caia em 

falácias e inverdades, durante o aprendizado autônomo. Estes fatores reforçam a 

importância da autenticidade de canais estruturados de ensino, feitos por instituições 

idôneas de ensino, caso da plataforma de trilhas de ensino Studiare. Destaca-se, 

principalmente os excertos: 

Praticidade de encontrar “variados” temas de conteúdos de diversos canais. 
(D1) 

 
São bem eficientes, pelo fato de haver variedades do mesmo conteúdo, que 
te leva a várias formas de pensamentos para uma única conclusão. (D8) 
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Isso deve-se pelo fato de os nativos digitais, faixa etária dos indivíduos 

respondentes da pesquisa, terem o costume de acessar múltiplas fontes, às vezes de 

maneira simultânea, para extrair suas fontes de conhecimento (TAPSCOTT, 2009). 

Já em se tratando das dificuldades de se aprender com as plataformas de 

ensino autônomas pode-se destacar dentre os resultados coletados: 

 
Quadro 5 – Dificuldades encontradas na utilização das plataformas 

Categorização Respostas 

 
 
 
 
 

Plataforma/ 

Conteúdo 

“Às vezes eu acho as formas de explicar muito complexas.” 

“As maiores dificuldades são conseguir dominar as próprias plataformas, pois 
oferecem muito conteúdo e é fácil de perder o foco.” 

“Liberação de conteúdo.” 

“Nem todos irão ter a mesma capacidade de compreensão, sendo assim é 
necessário mais de um conteúdo para isso.” 

“Quando não há coerência e didática nos conteúdos, pode ocorrer dificuldade e 
desistência.” 

“Podem ocorrer problemas com as plataformas.” 

“Alguns temas específicos não possuem conteúdo mais amplo.” 

“Velocidade de algumas plataformas.” 

 
 
 

Motivação 

“É comum ter dúvidas quando está começando a aprender sobre determinado 
assunto ou conteúdo, fazendo-se necessária alguma orientação.” 

“Acredito que se torna tão cômodo que chega a um ponto que esquecemos até 
que os livros existem.” 

“A preguiça, a falta de interesse.” 

“Concentração. Porque tem outras redes sociais que estão conectadas.” 

“Concentração.” 

Fonte: Da pesquisa. 
 
 

Observa-se, através da enunciação dos participantes que para 38,46% (5 

participantes), há como percepção de desvantagens das plataformas de estudos 

digitais, a capacidade de manutenção do foco, da concentração, da motivação 

enquanto que para a maioria, 61,54% (8 participantes) as desvantagens se devem ao 

conteúdo e plataforma, como evidenciado, principalmente, pelos excertos a seguir: 

As maiores dificuldades são conseguir dominar as próprias plataformas, pois 
oferecem muito conteúdo e é fácil de perder o foco. (D5) 

 
Concentração. Porque tem outras redes sociais que estão conectadas. (D7) 

 
Nem todos irão ter a mesma capacidade de compreensão, sendo assim é 
necessário mais de um conteúdo para isso. (D8) 
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Isso explica-se pelo fato proposto por Benson (2001) que, apesar de existir ao 

alcance de um clique, o conteúdo deve ser relevante ao aluno e, principalmente, 

possuir objetivos, metas e ações bem claras e específicas, ou ferramentas 

gamificadas, para que o aluno se sinta engajado de maneira mais perene na 

plataforma de ensino. 

Em contraponto, as vantagens apresentadas pelas plataformas online de 

ensino, são fatores fundamentais para o acesso e a manutenção do aluno em contato 

com as mais variadas formas em que as estruturas digitais apresentam. Como 

vantagens das plataformas online de ensino, sobre o aprendizado em sala de aula são 

relatados: 

 
Quadro 6 – Vantagens percebidas das plataformas digitais 

Categorização Respostas 

 
 
 

Conteúdo 

“As atividades nos ajudam nas aulas.” 

“Às vezes é mais fácil do que aprender com alguns professores.” 

“Pesquisas simultâneas. Abrir várias abas online do mesmo conteúdo com 
opiniões de pessoas diferentes.” 

“Vários conteúdos.” 

“Acredito que o conteúdo pode ser bem mais explorado.” 

 
 
 
 
 

Autonomia 

“Autonomia, pois o estudante tem controle da sua agenda.” 

“Aprender em sala de aula nem sempre é eficiente.” 

“As diferentes interações, que vão além do professor.” 

“Podemos abranger a internet, podendo ter acesso a buscas mais profundas de 
conteúdos variados.” 

“Mais autonomia.” 

“Geralmente para pessoas que não fizeram o ensino no tempo regular e tem 
que encaixar o ensino no tempo que não atrapalhe a rotina.” 

“Flexibilidade de horário.” 

“Menos maçante.” 

Fonte: Da pesquisa. 
 
 

Percebe-se, pelos excertos anteriores, que há a percepção pelo estudante de 

que as plataformas digitais apresentam uma grande vantagem em relação ao ensino 

tradicional em sala de aula, ao proporcionar a possibilidade de comparação, extensão 

e aprofundamento do tema estudado, por valer-se do vasto banco de dados disponível 

em tempo real na internet, que é tido como mais ágil e mais eficiente se comparado a 
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pesquisa através de consultas, única e exclusivamente, por meio de materiais 

analógicos (KELLY, MCCAIN, JUKES, 2009). 

Extrai-se, como exemplo, os excertos a seguir: 

Autonomia, pois o estudante tem controle da sua agenda. (D1) 
 

Pesquisas simultâneas. Abrir várias abas online do mesmo conteúdo com 
opiniões de pessoas diferentes. (D5) 

 
Podemos abranger a internet, podendo ter acesso a buscas mais profundas 
de conteúdos variados. (D7) 

 
Geralmente para pessoas que não fizeram o ensino no tempo regular e tem 
que encaixar o ensino no tempo que não atrapalhe a rotina. (D9) 

 
Flexibilidade de horário. (D10) 

 
Acredito que o conteúdo pode ser bem mais explorado. (D12) 

 

Uma outra grande vantagem notada pelos alunos, e amplamente divulgada por 

várias empresas que oferecem cursos online, é a facilidade de adaptação de horário, 

tendo em vista que não há a necessidade de deslocamento do indivíduo para unidade 

física, com limitação de horário. Sendo assim, o aluno tem, para Prensky (2001), 

acesso vinte e quatro horas e sob demanda, de acordo com suas próprias 

necessidades, ritmos e rotinas individuais. 

 
 

4.7 Percepções da plataforma Studiare e suas ferramentas 
 

Nesta segunda etapa da análise, após se tomar nota de como os estudantes 

percebem as plataformas de ensino autônomo, como as utilizam, que características 

encontram ser mais vantajosas e mais desvantajosas, quais são suas preferências e 

maneiras de utilização, pretende-se aprofundar mais especificamente nas percepções 

sobre a utilização da plataforma Studiare, através da trilha de estudos guiados Desafio 

Nota Máxima e suas idiossincrasias. 

Primeiro será feita uma análise do grau de facilidade de utilização da 

plataforma, para notar a percepção de utilização da mesma, em relação às 

ferramentas de gamificação embarcadas. Foram obtidos os seguintes depoimentos, 

sobre a facilidade de utilização da plataforma: 
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Quadro 7 – Facilidade de uso da plataforma 
Categorização Respostas 

 
 
 

 
Usabilidade 
totalmente 
atendida 

“Bem fácil.” 

“Nunca tive problema nenhum durante a utilização.” 

“É fácil.” 

“Super fácil.” 

“A forma é didática de mostrar os temas.” 

“Eu vejo que a plataforma tem uma boa elaboração, pois todos os tópicos são 
bem direcionados, assim fica fácil acessar.” 

“Altamente fácil.” 

“A interface gráfica é fácil e intuitiva.” 

“É fácil.” 

 
Usabilidade 
parcialmente 

atendida 

“Fácil, porém muitas vezes ‘trava’.” 

“Muito fácil, ruim é acessar pelo celular.” 

“Fácil, mas não é tão voltado ao usuário.” 

“Às vezes o portal do aluno e o ambiente virtual têm muita lentidão.” 

Fonte: Da pesquisa. 
 
 

Ao se analisar este questionamento inicial, é perceptível que para a maioria dos 

entrevistados, 69,23% (9 respondentes), há facilidade de uso da plataforma, boa 

interface de usuário (UI15) e relativa acessibilidade. Entretanto, há problemas com 

relação à experiência do usuário (UX16), pois 30,73% os (4 respondentes) estudantes 

percebem lentidão do sistema, principalmente nos dias de maior acesso por parte da 

comunidade acadêmica. 

Fácil, porém muitas vezes “trava”. (D1) 
 

Nunca tive problema nenhum referente a utilização. (D3) 

Muito fácil, ruim é acessar pelo celular. (D4) 

Às vezes o portal do aluno e o ambiente virtual têm muita lentidão. (D13) 
 

Além disso, não parece haver uma preocupação com uma construção mobile 

first17, característica que define a geração de estudantes entrantes nas universidades, 

 
 
 

 
15 User interface (UI) - Tipo de interface do utilizador que permite a interação com dispositivos digitais 
por meio de elementos gráficos como ícones e outros indicadores visuais, em contraste a interface de 
linha de comando, utilizada anteriormente por sistemas computacionais mais antigos. 
16 User experience (UX) - Conjunto de elementos e fatores relativos à interação do usuário com um 
determinado produto, sistema ou serviço cujo resultado gera uma percepção positiva ou negativa. 
17 Conceito aplicado a criação de páginas da web e softwares em que o foco do projeto é o 
desenvolvimento direcionado a dispositivos móbiles, como smartphones. 
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nativos digitais e fator decisivo para a utilização das plataformas digitais, fora de 

espaços tradicionais de estudo (PRENSKY, 2001). 

Prosseguindo a análise, os entrevistados foram indagados sobre a 

disponibilização na plataforma de funções que seriam úteis ao aprendizado, com o 

intuito de verificar que elementos embarcados na plataforma, e não somente a 

plataforma em si, contribuem de maneira positiva no processo de aprendizagem dos 

discentes, no que foram identificados: 

 
Quadro 8 – Funções úteis da plataforma 

Categorização Respostas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Funções interativas 

“Indicação de livros, sites para pesquisa, vídeos curtos.” 

“Seriam as atividades explicativas e os exercícios.” 

“Webaulas, links de conteúdos.” 

“Todas elas.” 

“Webaulas.” 

“Os vídeos ajudam a melhor absorver os temas, em conjunto com os materiais 
interativos.” 

“O calendário, que ajuda a observar os prazos.” 

“Todos os conteúdos, pois a plataforma direciona para as atividades sem sair e 
ir a outro local.” 

“Melhor aprendizado do que na sala de aula.” 

“Exercícios.” 

“Livros, vídeos, referências e exercícios.” 

“Aprender coisas diferentes das apresentadas em sala de aula.” 

Funções 
tradicionais 

“Os livros.” 

Fonte: Da pesquisa. 
 
 

Pode-se perceber que a característica hipermidiática, inata às plataformas 

digitais, fornece ao estudante as principais utilidades para a utilização dessas 

plataformas. Tendo em vista sua ampla gama de inclusão de diferentes materiais, que 

extrapolam a fronteira meramente escrita, 92,3% (12 alunos) notam como funções 

úteis da plataforma aquelas que possibilitam a interação de diversas maneiras, 

podendo ser desde uma “ilusão sensório-motora com um modelo computacional” 

(LEVY, 2011, p.74) até a “interação por proximidade dentro do qual o explorador pode 

controlar um representante de si mesmo” (LEVY, Ibid.), sendo que apenas 7,7% (1 

aluno), demonstrou como única função útil da plataforma os livros tradicionais. 
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Adentrando ainda mais nos elementos gamificados da plataforma, procurou-se 

entender como a criação de eventos regulares poderia influenciar na manutenção do 

estudante na plataforma ao realizar os exercícios do Desafio Nota Máxima, tendo os 

resultados que seguem: 

 
Quadro 9 – Percepção de engajamento através de periodicidade 

Categorização Respostas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Manutenção do 
interesse 

“A ficar com mais atenção em relação aos prazos.” 

“Ajuda-nos lembrar que tem prazos, sendo assim, mantemos fazendo.” 

“Ajudam a manter mais organizado deixando o conteúdo sempre atualizado.” 

“Não esquecer de fazer as atividades e nem passar do prazo.” 

“Cumprir todas as tarefas e ter atenção para não deixar de fazer as atividades 
propostas.” 

“Me sinto acompanhando o cronograma.” 

“Cumprir todas as tarefas e ter atenção para não deixar de fazer as atividades 
propostas.” 

“Vem como um estímulo, fazendo com que fiquemos sempre atentos às 
atividades.” 

“Ajuda muito.” 

“É bom, porque não acumula para o final do semestre.” 

“Para que não perca prazo nem nota.” 

“Me sinto em dia com as atividades.” 

Repressão do 
interesse 

“Às vezes parece que está cobrando demais a gente.” 

Fonte: Da pesquisa. 
 
 

As respostas apontam que os estudantes percebem a vantagem de se 

encontrar uma regularidade fixa para a realização das listas de estudo e suas 

entregas, sendo apoiada por 92,3% dos respondentes (12 discentes). A aplicação 

semanal das atividades, com sua respectiva entrega e posterior abertura de novas 

listas de exercício fazem com que o estudante crie o hábito de procurar a plataforma 

com regularidade, que é explicado por Muntean (2011), quando diz que ao passar 

mais tempo com o sistema, os usuários obtêm melhores resultados, avançam no curso 

mais rapidamente e têm melhor desempenho nos testes finais. 

Nota-se da extração, quando perguntado aos estudantes como a realização de 

listas semanais poderiam ajudar a mantê-los realizando as atividades, principalmente: 

A ficar com mais atenção em relação aos prazos. (D1) 
 

Ajuda-nos lembrar que tem prazos, sendo assim, mantemos fazendo. (D2) 
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Ajudam a manter mais organizado deixando o conteúdo sempre atualizado. 
(D3) 

 
Não esquecer de fazer as atividades e nem passar do prazo. (D4) 

 
Cumprir todas as tarefas e ter atenção para não deixar de fazer as atividades 
propostas. (D5) 

 
Vem como um estímulo, fazendo com que fiquemos sempre atentos às 
atividades. (D9) 

 

A sazonalidade constante faz também com que o aluno se esqueça menos de 

realizar as atividades, o que diminui suas frustrações, aumentando a taxa satisfação 

com a plataforma, contribuindo para a manutenção do discente. 

Em seguida, tentou-se entender como a apresentação de rankings, que 

demonstram o desempenho tanto do estudante, quanto da média da turma, bem como 

da média nacional, influenciam na percepção dos discentes quando da utilização da 

plataforma, com o que se pode observar de respostas: 

 
Quadro 10 – Percepção de engajamento através dos rankings 

Categorização Respostas 

 
 
 

 
Superação de si 

mesmo 

“Ajuda a eu querer me manter no topo.” 

“Aumentar a pontuação.” 

“Aquela pontuação sempre me faz querer estar no topo.” 

“Fico sempre de olho no meu ranking.” 

“Quero me superar.” 

“Querer terminar mais exercícios para subir no ranking.” 

“Me motiva mais.” 

“Incentiva bastante.” 

 
 
 

Melhoria de 
desempenho 

“Quero responder mais.” 

“Motivando a ter uma melhor atuação e continuar a melhorar ainda mais, 
visualizando o que preciso fazer para atingir os objetivos.” 

“Você sobe de acordo com a sua nota, então eu acredito que ajude a motivar.” 

“É legal que quando abrimos o portal aparece o gráfico do desempenho, assim 
nos estimula a melhorarmos no que estamos ruins.” 

“Motiva bastante, pois as atividades parecem ser relevantes.” 

Fonte: Da pesquisa. 
 
 

É perceptível, pelos relatos dos entrevistados, a capacidade de os elementos 

apresentados na plataforma manterem o aluno engajado na realização dos exercícios 

dispostos no Desafio Nota Máxima. A exibição dos rankings e consequentemente, o 
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ganho de “badges”18, faz com que o aluno se motive ainda mais a participar e continuar 

realizando os exercícios, ao proporcionar um verdadeiro senso de ganho, atrelado à 

conquista destes elementos (MUNTEAN, 2011). 

Para observar ainda, a eficiência do conteúdo compreendido, os entrevistados 

foram indagados sobre o quão mais bem preparados para desenvolver os temas após 

a realização dos exercícios, tendo respondido: 

 
Quadro 11 – Percepção do preparo após a realização das atividades 

Categorização Respostas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Expectativas 
cumpridas 

“Bem preparado.” 

“Mais preparado.” 

“Sempre estou.” 

“Realizo os exercícios sem ‘chute’, pois no Ambiente Virtual a forma como o 
conteúdo é apresentado é legal.” 

“Estou por dentro do assunto e conheço melhor sobre o que vou realizar e 
responder.” 

“Em relação ao tema, certamente estarei mais ciente dos fatos e creio que 
estarei mais aprofundado.” 

“Me sinto aprimorado em relação aos temas relacionados ao conteúdo 
apresentado.” 

“Aprimorado em relação aos temas relacionados ao conteúdo.” 

“Mais do que em algumas aulas presenciais.” 

“Sim, preparado, já que leio os exercícios e conteúdos.” 

“Muito preparado.” 

“Muitos dos exercícios do portal são de forma mais exemplificada, o que deixa 
mais preparado.” 

Expectativas 
parcialmente 
cumpridas 

“Depende do tema, mas geralmente me sinto preparada.” 

“Mais um pouco preparado 

Fonte: Da pesquisa. 
 
 

Entende-se, através das enunciações dos participantes, que por conta do 

engajamento do aluno na plataforma, para 84,61% dos entrevistados (12 

respondentes) a realização das atividades propostas faz com que o aluno tenha um 

preparo mais eficiente, ao aprender de maneira mais acurada, aquilo em que 

apresentava maiores dificuldades, ao oferecer, para Muntean (Ibid.), uma combinação 

de elementos que melhoram o desempenho acadêmico. 

 
 

 
 

18 Selos de desbloqueio de conquistas. 
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Por fim, escolheu-se questionar os estudantes, usuários da plataforma, sobre 

quais seriam os principais pontos que necessitam melhoria no sistema, através dos 

quais se tem as seguintes respostas: 

 
Quadro 12 – Pontos passíveis de melhora do sistema 

Categorização Respostas 

 
 
 

 
Robustez da 
plataforma 

“O sistema precisa parar de travar e de invalidar as atividades.” 

“Na hora de salvar as atividades, pois após a finalização, às vezes é necessário 
refazer os exercícios.” 

“Parar de travar.” 

“Velocidade nos dias de entrega de todos.” 

“Atualizar e carregar as páginas com uma maior velocidade.” 

“Conseguir manter a estabilidade com mais usuários.” 

“Mais rapidez nas páginas.” 

“Facilidade de acesso e facilidade de serviço.” 

 
 

Funcionalidades da 
plataforma 

“Voltar com o atendimento online.” 

“Algumas apresentações de conteúdo.” 

“Fazer uma maneira de avisar pelo celular, através de um aplicativo, sobre 
temas novos a estudar e realizar a tarefa.” 

“Uma pesquisa com os usuários.” 

“Aumentar alguns conteúdos das listas.” 

Fonte: Da pesquisa. 
 
 

Percebe-se que a maior parte dos descontentamentos com a utilização da 

plataforma, 61,53% (8 respondentes) está ligada à robustez de entrega de conexão 

do sistema ao usuário enquanto ausência da facilidade de utilização em dispositivos 

eletrônicos móveis, também é um ponto de destaque, por ser um dos novos e 

principais pontos de contato dos alunos com os conteúdos aprendidos (BACICH e 

MORAN, 2018). 

Em síntese: Através da coleta das entrevistas, percebe-se que grande parte 

dos alunos utiliza e compreende as estruturas de ensino autônomo, bem como das 

várias ferramentas tecnológicas embarcadas e proporcionadas pelas plataformas 

digitais de disponibilização de conteúdo educacional em seu cotidiano. 

As listas de exercícios produzidas e disponibilizadas aos discentes são muito 

utilizadas e cumprem seu objetivo, ainda mais por utilizarem diversos recursos 

tecnológicos como elementos de interatividade, animações, vídeos, ligação a recursos 

externos, entre outros. 
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Constatou-se que a plataforma Studiare, através da trilha de caminhos guiados, 

Desafio Nota Máxima, é uma plataforma de ensino-aprendizagem, tendo como maior 

diferencial a utilização de algoritmos que identificam de forma autônoma os maiores 

lacunas de aprendizagem do aluno, além da aplicação de ferramentas de gamificação, 

as quais ajudam a fazer a manutenção do aluno na plataforma, criando um maior 

engajamento por parte do estudante. 

Os alunos descrevem a importância dessa metodologia ativa para melhorar o 

desempenho do estudante, contribuindo com o desenvolvimento e absorção de 

conteúdos que, porventura, estariam defasados. 

De uma maneira geral, os alunos percebem que as ferramentas de gamificação 

da plataforma Studiare os colocam como partes integrantes do processo de 

aprendizagem, fazendo deles o principal agente na busca e aprofundamento de 

conhecimentos e de seus próprios rendimentos. 

Ficou evidente a existência de alguns problemas, não com as ferramentas de 

ensino em si, mas sim com relação à robustez do sistema informatizado utilizado, que 

pode criar barreiras ao processo de aprendizagem do aluno, ao não entregar de 

maneira satisfatória a usabilidade necessária e exigida pelos discentes, para que se 

aproveite da maneira mais eficiente possível as benesses introduzidas pelas 

disrupções tecnológicas embarcadas na plataforma Studiare. 

Assim sendo, este trabalho possibilita uma empreitada para novas pesquisas, 

valendo-se de outros sujeitos e/ou objetos de estudo, tendo em vista que, em se 

tratando de uma pesquisa qualitativa, aplicada em uma janela de tempo finita e não 

prolongada, parte de seus resultados podem vir a apresentar alterações, ao longo do 

tempo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Levy (2011) mostra a introdução do virtual pela Cibercultura, que criou uma 

reorganização da sociedade por meio da inserção de um universo digitalizado, 

reorganização esta, que obriga a repensar e a reconfigurar nossos processos 

educacionais, modificando nossos aspectos culturais do processo de ensino- 

aprendizagem. 

Necessita-se fazer reflexões sobre os processos de ensino e aprendizagem, 

pois vive-se cercado de novos recursos tecnológicos que se atualizam de maneira 

cada vez mais constante, para Bacich, Neto e Trevisani (2015), que fazem com que 

as instituições de ensino sejam pressionadas a realizar mudanças, a propor 

adaptações e criar novas maneiras de engajar os alunos nativos digitais, já 

acostumados a esse ritmo frenético de atualizações. 

Pensando nesta temática, iniciou-se esta pesquisa através do questionamento 

de entender se os alunos percebem alguma eficácia nos elementos de gamificação 

aplicados à plataforma em questão. 

Para responder a esta questão elaborou-se uma pesquisa tendo como objetivo 

geral investigar a percepção da utilização da ferramenta de gamificação dos discentes 

dentro da trilha de estudos guiados Desafio Nota Máxima, através da plataforma 

Studiare, utilizada pelo grupo Kroton Educacional. Para tanto, a pesquisa demonstra 

que a Kroton Educacional, ao adquirir a plataforma Studiare, está implantando 

metodologias ativas que vão ao encontro das mudanças necessitadas para envolver 

os novos estudantes (MORAN, 2015). 

Como primeiro objetivo específico, foi elencado identificar a percepção dos 

discentes em relação a utilização e entendimento das plataformas de aprendizagem 

autônoma. Para atingir a este objetivo, foi delineada a primeira etapa do questionário 

aplicado aos alunos, obtendo como resposta afirmações positivas sobre o 

conhecimento do conceito de plataformas de ensino autônomas bem como a utilização 

destas para o aprendizado discente. 

O segundo objetivo específico determinado foi conhecer o grau de proximidade 

e entendimento do aluno com relação ao engajamento nas plataformas de ensino a 

distância. Para tanto, os alunos foram questionados quais as plataformas e práticas 

eficientes para a manutenção dos estudantes nas plataformas de ensino a distância. 
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Obteve-se como respostas a utilização, principalmente, de ferramentas audiovisuais 

nas plataformas como Youtube e Instagram, além da percepção de que a 

multiplicidade de canais e materiais acessáveis instantaneamente pelo aluno ajudam 

a mantê-lo engajado nas plataformas. 

Por fim, como último objetivo específico foi estipulado discutir a percepção do 

discente sobre a validez do processo de gamificação como agente incentivador para 

o uso da plataforma. Para chegar a este objetivo foram feitos questionamentos aos 

alunos sobre o quão eficientes e válidas são as ferramentas gamificadas embarcadas 

na plataforma Studiare. Percebe-se, através dos resultados obtidos com a pesquisa, 

que as melhorias implementadas são bem aceitas pelos discentes, principalmente por 

tomarem como base de engajamento as ferramentas de gamificação, que, para 

Muntean (2011) auxiliam a manutenção do aluno na plataforma, bem como propiciam 

ganho no rendimento estudantil, ao proporcionar uma experiência de ensino imersiva, 

engajante, eficiente e gratificante ao aluno. 

É importante ressaltar que o papel do aluno está mudando, pois hoje é comum 

que o discente tenha um conhecimento cada vez maior da sua autonomia de 

aprendizado e possa construir suas próprias formas de compreender o mundo, 

sistematizando seus momentos de contato com o conhecimento de acordo com sua 

própria rotina, necessidade, curiosidade e demanda (TAPSCOTT, 2009). 

Os resultados apontam, também, que a plataforma Studiare devido a utilização 

de elementos hipermidiáticos, alto grau de interatividade, capacidade analítica para 

propor de maneira customizada os conteúdos que o aluno necessita, dão ao aluno 

condições de perceber seu próprio panorama de lacunas de conhecimento, 

acompanhando regularmente seu desempenho e comparando-o com amostras 

regionais e nacionais de desempenho, promovendo, assim, a equidade. 

Para os próximos anos, propõe-se ser preciso uma renovação no aspecto 

cultural, para que se possa utilizar as novas tecnologias como poderosas ferramentas 

de ensino-aprendizagem, adotando técnicas multidisciplinares no processo educativo. 

Através dessa pesquisa fica claro que a intenção da utilização das ferramentas 

de gamificação na plataforma Studiare é implementar melhorias que possam 

potencializar o discente e suas maneiras de aprender, propiciando autonomia de 

ensino, com qualidade de conteúdo e possibilidade de comparação, para que haja o 
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entendimento do que realmente deva ser necessário aprofundar na hora de se obter 

o conhecimento. 
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GLOSSÁRIO 
 
 

Adaptive 
learning 

Método educacional que utiliza computadores como estratégia para 
promover interações de ensino e mediar a aprendizagem de acordo com 
a necessidades específicas de cada aluno. 

Analytics Processo de medição, coleta, análise e a produção de relatórios de 
dados de navegação e interação com o objetivo de entender e otimizar o 
uso dos sites e páginas na Internet. 

Big data Área do conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter 
informações a partir de conjuntos de dados grandes demais para serem 
analisados por sistemas tradicionais. 

Blended 
learning 

Derivado do e-learning, e refere-se a um sistema de formação onde a 
maior parte dos conteúdos é transmitido em curso à distância, 
normalmente pela internet, entretanto inclui necessariamente situações 
presenciais, daí a origem da designação blended, algo misto, 
combinado. Também é conhecido como ensino híbrido. 

Blockchain Tecnologia de registro distribuído que visa a descentralização como 
medida de segurança. 

Data 
minining 

Processo de explorar grandes quantidades de dados à procura de 
padrões consistentes, como regras de associação ou sequências 
temporais, para detectar relacionamentos sistemáticos entre variáveis, 
detectando assim novos subconjuntos de dados 

Flipped 
classroom 

Tipo de estratégia pedagógica que tem como objetivo usar o melhor dos 
recursos presenciais e virtuais, facilitando a aprendizagem dos 
estudantes. 

Startup Empresa emergente que tem como objetivo desenvolver ou aprimorar 
um modelo de negócio, preferencialmente escalável e repetível. 

Streaming Forma de distribuição digital, em oposição à descarga de dado. 

User 
interface 

Tipo de interface do utilizador que permite a interação com dispositivos 
digitais por meio de elementos gráficos como ícones e outros indicadores 
visuais, em contraste a interface de linha de comando. 

User 
experience 

Conjunto de elementos e fatores relativos à interação do usuário com um 
determinado produto, sistema ou serviço cujo resultado gera uma 
percepção positiva ou negativa. 
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APÊNDICE A – SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA 
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APÊNDICE B – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
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APÊNDICE D – ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 
UNIVERSIDADE DE CUIABÁ – UNIC 

 
 

 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO - STRICTO SENSU 
MESTRADO ACADÊMICO EDITAL Nº 011 DE 17/06/2016 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Roteiro de entrevista aos discentes da Universidade de Cuiabá/MT, UNIC. 
 

Tema: Avaliação de ferramentas de gamificação: Estudo de caso da plataforma 
Studiare 

 
Bloco de questões: 

 
Conceituação Geral 
1. O que você entende por ensino autônomo? 
2. Você tem o costume de aprender conteúdos por conta própria? 
3. Quais vantagens você percebe ao aprender em plataformas online? 
4. Quais são as principais plataformas de aprendizagem online que você utiliza? 
5. O quão eficiente você considera plataformas não estruturadas para ensino 

(Instagram,YouTube, etc.) na hora da aprendizagem? 
6. O que você considera eficiente para ajudar a aprender online? 
7. Quais são as dificuldades de se aprender um conteúdo através de 

plataformas digitais? 
8. Quais as vantagens de plataformas online de ensino, sobre aprender em sala 

de aula? 
 

Com relação às atividades disponíveis no Ambiente Virtual da universidade 
9. O quão fácil é a utilização da plataforma? 
10. Quais as funções úteis ao aprendizado são disponibilizadas na plataforma? 
11. Como as tecnologias disponíveis facilitam a realização das atividades? 
12. Como a realização de listas semanais ajuda a manter você realizando as 

atividades? 
13. De que maneira os rankings que são apresentados na plataforma te 

incentivam a melhorar sua pontuação? 
14. O quão mais bem preparado para desenvolver os temas você está após a 

realização dos exercícios? 
15. Quais os pontos que necessitam melhorar no sistema? 
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ANEXO A – MANUAL DE ORIENTAÇÃO AOS EDUCADORES DO DESAFIO 

NOTA MÁXIMA 
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