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RESUMO 

 

 

Com a grande quantidade de tecnologias e informações atualmente, o processo educacional 

precisa ir além do questionamento entre professor e aluno, assim, é necessário encontrar 

soluções ou alternativas que rompam o processo ultrapassado de ensino e que se aproveite 

do domínio tecnológico por parte do aluno. A gamificação surge como uma dessas 

alternativas. O objetivo desta pesquisa foi desenvolver um aplicativo em forma de jogo para 

dispositivos móveis que sirva de ferramenta didática para ensino em Biologia, que propicie 

ensino, treine pessoas para processos seletivos, permita autoavaliação, seja de uso fácil, 

acessível e gratuito. Para isso, buscou-se utilizar os conceitos da gamificação para auxiliar, 

motivar e engajar os estudantes. Tratou-se de uma pesquisa exploratória com pesquisa de 

campo de natureza quantitativa na qual foi aplicado um questionário aos alunos do ensino 

médio do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Avançado Janaúba, com a 

finalidade de descobrir a relação da usabilidade dos dispositivos móveis pelos alunos. 

Sobressaiu-se desta pesquisa que a maioria dos estudantes possui um dispositivo móvel, 

acessam a internet através deste aparelho e utilizam-no para estudar. Esses resultados 

confirmaram a viabilidade do aplicativo móvel como um método acessível, prático e dinâmico. 

Desenvolveu-se um aplicativo gratuito, em forma de jogo, com diversas perguntas das várias 

áreas da Biologia, compatível com a maioria dos dispositivos móveis e que permite a interação 

entre os usuários. Permite ainda comentar as questões e verificar estatísticas de acesso. 

Conclui-se que foi possível a construção do meio educacional proposto (app), deixando como 

perspectiva para outros estudos, a importante tarefa se ele de fato contribui para o 

aprendizado. 

 

 

Palavras-chave: Aplicativo. Ensino. Gamificação. Dispositivos Móveis. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

With the support of new technologies in recent years, the educational practice needs to go 

beyond the traditional method of only providing students with requisite skills. It is necessary to 

find unique learning styles taking advantage of the technological advances that replace the 

educational models of the past. Gamification could fill this gap. The aim of this study was to 

develop a mobile application in which certain game elements are employed to teach and 

improve skills in basic biology across all levels of schooling. This free and user-friendly app 

could also provide self-assessment. During the app developing, we implemented the key 

aspects of the gamification of learning to improve engagement and encourage the interest of 

students. In this exploratory study, we first interviewed high school students at the Federal 

Institute of the North of Minas Gerais - Advanced Campus Janaúba to get details on how 

students use their mobile devices. We found that most students have a mobile device with 

internet access and use their device to aid learning. These data prompted us to propose that 

mobile devices are suitable learning tools for educational practice. This study resulted in the 

creation of a free app that uses gamification to motivate users to learn key concepts of Biology. 

This app has compatibility with different operating systems and offers social interaction among 

users. It also offers bug reporting and in-app statistics. We then concluded that the generated 

app shows the great potential to change the way in which learning is offered. However, the 

actual success of this tool as an effective learning strategy should be evaluated in future 

studies. 

 

 

Keywords: Software. Teaching. Gamification. Mobile devices. 
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1 INTRODUÇÃO 

A falta de uso da tecnologia no ensino, juntamente com a acomodação dos professores 

e a falta de preocupação em instigar o aluno, contribuem para a falta de motivação e 

desempenho abaixo do esperado dos estudantes (TOLOMEI, 2017). De acordo com Alves 

(2015) o ambiente de aprendizagem é pouco motivador, pois, a maioria dos professores 

passou por escolas de ambiente conteudista e hoje as pessoas não têm mais esse perfil. 

Desse modo, a aprendizagem no contexto atual necessita de motivações para um 

envolvimento intenso e satisfatório. Nesse contexto  o uso da gamificação surge no âmbito  

educacional como uma alternativa, isso por fazer com que o ensino seja mais atrativo aos 

estudantes, uma vez que se utiliza elementos encontrados em jogos e os insere em contextos 

diferentes, buscando transportar o aspecto lúdico e motivacional de games para outros 

ambientes (TULIO; ROCHA, 2015). 

Na educação o uso da gamificação é “uma estratégia de prática pedagógica que pode 

auxiliar a qualificar os processos de ensino e de aprendizagem, motivando e engajando os 

estudantes, principalmente por, na sua maioria, apresentarem afinidades com as Tecnologias 

Digitais” (MARTINS; GIRAFFA, 2015, p.42). As Tecnologias Digitais (TD) trouxeram um novo 

modo de conhecer e conviver com novas atitudes e fluxos de pensar e, de acordo Tolomei 

(2017), o indivíduo desta geração não se satisfaz apenas em receber um conhecimento, ele 

precisa testar, vivenciar e experimentar. 

Alves (2015) faz um comparativo entre aprendizagem e tecnologia, para o autor há 

muitas semelhanças, afinal ambas buscam simplificar o complexo. 

A aprendizagem e a tecnologia têm muita coisa em comum, afinal ambas 
buscam simplificar o complexo. A grande diferença entre esses dois campos 
está na velocidade. Enquanto a tecnologia evolui muito rapidamente, 
parecemos insistir na utilização de apresentações de PowerPoint 
intermináveis que só dificultam o aprendizado, dispersando a atenção de 
nossos aprendizes que encontram um universo bem mais interessante em 
seus smartphones (ALVES, 2015, p.2). 

 

Nesse contexto, constitui-se tema desta pesquisa o desenvolvimento de um aplicativo 

para dispositivos móveis como ferramenta didática para ensino em Biologia. 

O aplicativo foi desenvolvido com foco em estudantes do ensino médio e é composto 

por diversas questões da área de Biologia composta nas ementas desta disciplina no 1º, 2º e 

3º ano do ensino médio. Este possui uma interface intuitiva, é de fácil acesso e permite a 

qualquer usuário utilizá-lo com facilidade. 

Acrescenta-se que o aplicativo apresenta uma alternativa para estudar Biologia, 

principalmente quando se trata de dispositivos móveis, porque permite utilizá-lo a qualquer 

momento e em qualquer lugar. O mesmo foi desenvolvido em forma de jogo, sendo este 

definido por Kapp (2012, p.186) como “um sistema em que os jogadores se envolvem em um 
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desafio abstrato, definido por regras, interatividade e feedback, que resulta em uma saída 

quantificável e frequentemente provoca uma reação emocional”. 

A pergunta norteadora do estudo foi no sentido de verificar se a utilização de 

aplicativos voltados para educação pode disseminar o conhecimento dos alunos na disciplina 

de Biologia e permitir o acesso a informação/ensino. Formulou-se como hipótese básica 

orientadora da pesquisa que a utilização de um aplicativo como ferramenta didática, contendo 

inúmeras questões de diversos conteúdos, auxiliará o processo de aprendizagem do aluno 

em Biologia. 

O objetivo geral da pesquisa é desenvolver um aplicativo para dispositivos móveis que 

sirva de ferramenta didática para ensino em Biologia para alunos do ensino médio. 

São objetivos específicos: a) realizar uma pesquisa de opinião/viabilidade para definir 

a plataforma; b) realizar uma pesquisa para conhecer o perfil dos alunos dos cursos técnicos 

em Informática integrado ao ensino médio do Instituto Federal do Norte de Minas Gerias 

(IFNMG) Campus Avançado Janaúba com relação ao uso de dispositivos móveis; c) 

descrever as tecnologias e softwares utilizados no processo de desenvolvimento; d) elaborar 

um banco de questões; e) desenvolver um aplicativo com as seguintes funcionalidades:  

- Cadastro e login de alunos, professores e administradores do sistema; 

- Disponibilizar ao usuário que fez login a possibilidade de alteração das 

informações pessoais, desativar ou excluir a sua conta, verificar estatísticas de 

usabilidade do aplicativo, curtir uma pergunta ou comentário, pesquisar outros 

usuários e conceder a troca de mensagens entre eles; 

- Permitir aos usuários responder questões de um único conteúdo pesquisado 

ou aleatório de diversos temas e conceder a participação em desafios de 

perguntas com tempo programado para resposta; 

- Conceder aos professores a possibilidade de cadastrar novas perguntas; 

- Disponibilizar um local que permita qualquer usuário reportar um problema ou 

opinar sobre o aplicativo. 

f) liberar o aplicativo para uso. 

 Justifica-se este estudo tendo-se em vista que o desenvolvimento deste aplicativo 

propicia ensino, treina pessoas para processos seletivos, permite autoavaliação, é de uso 

fácil, acessível e gratuito. Soma-se a este fato o número de estudantes que possuem um 

dispositivo móvel e o tempo gasto no uso diário destes dispositivos. 

Quanto à metodologia utilizada no estudo, trata-se de uma pesquisa do tipo 

exploratória com pesquisa de campo de natureza quantitativa, uma vez que se aplicou um 

questionário para descobrir a relação da usabilidade dos dispositivos móveis pelos alunos e 

a porcentagem dos alunos que possuem um dispositivo móvel.  Como técnicas se teve a 
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documentação indireta, por meio da pesquisa bibliográfica (fontes secundárias) e a 

observação direta extensiva, através da pesquisa de campo. 

A pesquisa bibliográfica teve como ênfase uma abordagem recente das teorias sobre 

a usabilidade dos aparelhos móveis pela população e estudantes, os sistemas operacionais 

mais utilizados nestes dispositivos, a relação entre tecnologia e estudo, as principais 

ferramentas e linguagens utilizadas atualmente para desenvolvimento de aplicativos móveis, 

e o conceito de gamificação aplicada ao ensino. Reuniu-se para a fundamentação teórica do 

estudo autores tais como Oliveira e Medina (2007), Silva e Consolo (2007), Hartmann, Stead 

e Degani (2011), Groh (2012), Kapp (2012), Silva e Santos (2014), Silva, Pires e Neto (2015), 

Tulio e Rocha (2015), Alves (2016), Cruz e Rodrigues (2016), Velozo e Montanha (2016) e 

Meirelles (2017). 

Utilizou-se como instrumento para a pesquisa de campo (observação direta extensiva) 

um questionário que foi respondido pelos alunos do ensino médio do Instituto Federal do Norte 

de Minas – Campus Avançado Janaúba no ano de 2018. 

Para a compreensão deste tema, o trabalho se constitui de 6 seções, sendo que a 

seção 1 se refere à introdução, com elementos indicativos do estudo; a seção 2 traz a 

apresentação e a contextualização do objeto de estudo, com base teórica sobre a 

gamificação, ensino e tecnologia; a seção 3 trata da metodologia da pesquisa e das 

tecnologias utilizadas; a seção 4 apresenta a análise e interpretação dos dados da pesquisa; 

a seção 5 apresenta as discussões relacionadas ao trabalho desenvolvido; a seção 6 tece as 

conclusões do estudo. 
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2 GAMIFICAÇÃO, ENSINO E TECNOLOGIA: UMA VISÃO TEÓRICA 

 Esta seção tem como objetivo introduzir o termo gamificação, conceituar dificuldades 

enfrentadas no ensino e descrever as tecnologias atuais que envolvem os dispositivos móveis. 

 

 

2.1 Gamificação como ferramenta didática 

Segundo Deterding et al. (2011), o termo gamificação (ou gamification, no termo 

inglês) teve origem na indústria de mídia digital e seu primeiro uso foi documentado em 2008, 

no entanto o termo não teve ampla adoção antes da segunda metade de 2010. Kapp (2012, 

p.187), define gamificação tal como “o uso de mecânicas, estética e pensamentos dos games 

para envolver pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem e resolver problemas”. 

Martins e Giraffa (2015) assinalam que a gamificação é a utilização de elementos de jogos 

digitais em atividades que, na sua origem, não são jogos. 

De acordo com Tolomei (2017, p.148) “pode-se dizer que o processo de gamificação 

é relativamente novo, derivado da popularidade dos games e de todas as possibilidades 

inerentes de resolver e potencializar aprendizagens em diferentes áreas do conhecimento”. 

Tal conceito é recente, introduzido inicialmente no início dos anos 2000, mas que só cresceu 

em uso a partir de meados de 2010 e, desde então, vem sendo utilizado em diferentes 

campos, como o financeiro, o da saúde, o da educação, entre muitos outros (GROH, 2012). 

[...] em termos de aprendizagem, quando pensamos em gamification estamos 
em busca da produção de experiências que sejam engajadoras e que 
mantenham os jogadores focados em sua essência para aprender algo que 
impacte positivamente em sua performance (ALVES, 2015, p.41). 

  

Deterding et al. (2011) defende que, a gamificação não é um jogo, mas sim a utilização 

de abstrações e metáforas originárias da cultura e estudos de videogames em áreas não 

relacionadas a videogames. Essa ideia é importante para a compreensão do uso da 

gamificação na educação e sua diferenciação do uso de videogames na educação. O uso da 

gamificação no contexto educacional tem como objetivo fazer com que o ensino seja mais 

atrativo aos estudantes, para isso, Tulio e Rocha (2015) afirmam que a gamificação utiliza 

elementos encontrados em jogos e os insere em contextos diferentes, buscando transportar 

o aspecto lúdico e motivacional dos jogos para outros ambientes. 

Alguns dos princípios de aprendizagem que os jogos desenvolvem são: 
identidade, interação, produção, riscos, problemas, desafios e consolidação. 
Estas são algumas das possibilidades, apresentadas nos games que 
propiciam o processo de aprendizagem de forma contextualizada, engajando 
os jogadores a interagir com o meio, com a situação e com outros indivíduos 
(TOLOMEI, 2017, p.149). 
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Martins e Giraffa (2015, p.42) enfatiza a gamificação “como uma estratégia de prática 

pedagógica que pode auxiliar a qualificar os processos de ensino e de aprendizagem, 

motivando e engajando os estudantes, principalmente por, na sua maioria, apresentarem 

afinidades com as Tecnologias Digitais”, consequentemente a gamificação se preocupa em 

utilizar elementos para reforçar o aprendizado, incentivar a colaboração entre os indivíduos, 

e permitir retornos, ou feedback, que são as respostas de maneira mais ágeis e relevantes. 

As Tecnologias Digitais (TD), trouxeram um novo modo de conhecer e conviver com 

novas atitudes e fluxos de pensar, e o indivíduo desta geração não se satisfaz apenas em 

receber um conhecimento, ele precisa testar, vivenciar e experimentar (TOLOMEI, 2017). 

Fazendo uma analogia entre aprendizagem e tecnologia, Alves (2015, p.2) assinala 

que: 

A aprendizagem e a tecnologia têm muita coisa em comum, afinal ambas 
buscam simplificar o complexo. A grande diferença entre esses dois campos 
está na velocidade. Enquanto a tecnologia evolui muito rapidamente, 
parecemos insistir na utilização de apresentações de PowerPoint 
intermináveis que só dificultam o aprendizado, dispersando a atenção de 
nossos aprendizes que encontram um universo bem mais interessante em 
seus smartphones. 

 

Segundo Groh (2012) o aprendizado necessita de motivação para um envolvimento 

intenso, o que é atingido pelos jogos. Esse envolvimento acontece em virtude da interação 

entre jogo e jogador, que ocorre devido à dinâmica de desafios a serem superados e 

recompensas pela solução desses desafios. “O jogo desperta certas necessidades no ser 

humano, tais como o prazer e a satisfação, pois são pontos importantes para o conceito de 

gamificação e mais ainda para o processo de aprendizagem.” (TOLOMEI, 2017, p.148). 

Em consonância com o acatado por Tulio e Rocha (2015, p.3), “os games são um 

ambiente lúdico em que o jogador não vê os desafios como obrigações, mas sim como 

oportunidades de testar e aprimorar suas habilidades e conhecimentos”. Logo o uso de jogos 

favorece o engajamento dos estudantes, pois, estimula o cumprimento de tarefas e possui 

fácil acessibilidade, uma vez que sua utilização pode ocorrer com celulares, tablets e 

computadores. 

Os mesmos autores expressam que o principal motivo para se usar jogos na educação 

pode ser resumido na palavra motivação. Segundo Groh (2012) a educação atualmente 

enfrenta grandes dificuldades quanto à motivação e engajamento dos alunos, e é exatamente 

nesse ponto que a gamificação atua. 

Games incentivam as pessoas a desafiar e superar a si mesmas, de modo 
que, quando engajadas, dificilmente desistirão diante de obstáculos mais 
exigentes. Inserir componentes de games no ensino, portanto, agrega 
importantes elementos na metodologia, pois jogos proporcionam graus de 
imersão e diversão que dificilmente são atingidos por meio de métodos 
tradicionais (TULIO; ROCHA, 2015, p.5). 
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Tolomei (2017, p.155) faz uma crítica com relação ao uso da gamificação no ensino 

por parte dos professores e dos currículos dos cursos no Brasil, segundo o autor,  

os ambientes de cursos online e o currículo de cursos presenciais existentes 
no Brasil ainda se encontram aquém do novo perfil de aluno, uma geração 
que cresceu cercada por games e tecnologia. Pode-se dizer, tomando como 
base os casos apresentados, que um ambiente mais instigante e estrategista, 
voltado para a realidade atual, utilizando elementos de gamificação, traz 
engajamento e participação, motivando, com mais qualidade, a construção 
do saber. 

 

A falta de uso da tecnologia no ensino, a acomodação dos professores e a falta de 

preocupação em instigar o aluno são fatores, citados por Tolomei (2017) e Alves (2015), que 

contribuem para a mudança de comportamento com relação à educação. A nova geração de 

alunos demonstra, por vezes, não entender a dissociação entre dever e lazer. Martins e Giraffa 

(2015) defendem que estudar deve ser uma atividade realizada com prazer e não como dever 

e que a utilização de tecnologias digitais e jogos, são ótimas estratégias para reverter este 

cenário. 

Conforme sustenta Sheldon (2012), ouve-se constantemente a expressão: aprender 

através dos nossos erros. Nos jogos, o principal modo de aprendizagem é através do erro. 

Entende-se, portanto, que os jogos eliminam completamente o medo de falhar, aumentando 

assim as chances de sucesso. 

Uma pesquisa apresentada no V Congresso Brasileiro de Informática na Educação 

(CBIE), mostra que a maioria dos alunos que utilizam o celular para estudar, preferem 

aprender utilizando aplicativos de jogos de perguntas e respostas sobre o assunto pesquisado 

(CRUZ; RODRIGUES, 2016). 

Baseado nas obras de Groh (2012), Tulio e Rocha (2015), Martins e Giraffa (2015), 

Alves (2015) e Tolomei (2017), pode-se afirmar que por meio da gamificação é possível: 

engajar, sociabilizar, motivar e ensinar de maneira mais eficiente. 

 

 

2.2 Objetos de aprendizagem móveis 

Conscientes que cada nova tecnologia criada pelo homem traz em si um elevado poder 

de persuasão, Laudon e Laudon (2004) assinalam que é preciso agir globalmente integrado, 

aproveitando as oportunidades, tecnologias e tendências que surgem em todos os lugares. 

O uso da tecnologia é um processo de transformação e as principais inovações 

tecnológicas podem resultar em mudanças de todo um paradigma. A Internet transformou 

radicalmente a maneira como as pessoas se comunicam, fazem negócios, transações 

bancárias, entre outras atividades do cotidiano, proporcionou também uma mudança no 
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paradigma pedagógico, isto é, na maneira como as pessoas ensinam e aprendem (AUDINO; 

NASCIMENTO, 2010). 

Martins e Giraffa (2015, p.42), ressaltam que:  

Vivemos numa sociedade condicionada pelo uso massivo de Tecnologias 
Digitais (TD), especialmente aquelas ligadas à Internet. A possibilidade de 
conectar computadores ao redor do mundo mudou a perspectiva das relações 
sociais, da produção do conhecimento e as possibilidades de se fazer 
Educação. 

 

 A inclusão de Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTICs) em 

praticamente todos os ambientes na atualidade, de acordo Audino e Nascimento (2010), nos 

coloca diante de um momento em que a informática e, sobretudo, a Internet, constitui-se numa 

realidade sem volta, reconfigurando nosso cotidiano, sendo que a última possibilitou a 

ampliação e a rapidez no acesso à informação. 

O acesso à informação, ou ainda, a conexão, foi recentemente compreendido 
como uma definição de vida do indivíduo e de inclusão digital e social. A 
conexão, além da rede de computadores, também é entendida pela rede 
entre as pessoas. O telefone móvel, nesse cenário, mostra-se como o 
dispositivo de comunicação propício à conexão (SILVA; CONSOLO, 2007, 
p.1). 

 

O telefone celular é um equipamento que deve ser utilizado na educação, visto que, 

uma nova forma de aprendizagem se insere no contexto do século XXI. Silva e Consolo (2007) 

asseguram que se deve aproveitar mais esta habilidade, inserida no meio acadêmico, e 

investir no uso do celular auxiliando a educação. 

Um número tão grande de dispositivos moveis presentes dentro das escolas, 
faculdades e centros formadores, fez crescer ainda mais os estudos sobre o 
mobile learning1 e os Objetos de Aprendizagem Móveis (OAMs), o que 
aproximou professores, desenvolvedores e pesquisadores no esforço para a 
criação de OAMs mais atrativos para os alunos (CRUZ; RODRIGUES, 2016, 
p.150). 

 

Cruz e Rodrigues (2016) assinalam ainda que um OAM deve ser agradável e atrair o 

aluno, pois seu uso deverá acontecer não apenas na sala de aula, mas em vários ambientes. 

Na educação, “a possibilidade de utilização de tecnologias móveis no processo de ensino e 

aprendizagem permitem o acesso a conteúdos educacionais em qualquer lugar e a qualquer 

hora, aproveitando assim horários livres tais como de espera ou de locomoção” (OLIVEIRA; 

MEDINA, 2007, p.3). Ademais, Tolomei (2017) defende a utilização dos dispositivos móveis 

como ferramenta de estudo, pois graças a estes aparelhos que o conhecimento está  

 

_________________________ 

1 Modalidade de ensino e aprendizagem relativamente recente, que permite a alunos e professores 
criarem novos ambientes de aprendizagem à distância, utilizando para isso, dispositivos móveis com 
acesso à Internet. 
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disponível em qualquer lugar e a qualquer momento. Isto reforça o uso dos aplicativos de 

estudo nos dispositivos móveis. 

No contexto tecnológico atual, de ampliação do acesso de grande parte dos alunos 

aos dispositivos móveis, como evidencia dados de pesquisa do Centro Regional de Estudos 

para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC.br, 2018), atesta que 96% dos 

alunos já acessaram a Internet, destes, 97% utilizam o celular para acessar a Internet e 88,5% 

já utilizaram o aparelho para fazer pesquisa para trabalho escolar. 

A profusão de aplicativos móveis educacionais na atualidade é justificada pelo 

desenvolvimento da mobile learning (m-learning) conhecida como aprendizagem móvel, que 

é caracterizada pelo uso dos dispositivos móveis, porque propiciam portabilidade, 

interatividade, conectividade e individualidade, e sinalizam como condição favorável para que 

os educadores pesquisem e desenvolvam abordagens de ensino que incluam aplicações 

destes dispositivos na escola (SILVA; OLIVEIRA; BOLFE, 2013). 

Audino e Nascimento (2010, p.142) acreditam que a utilização de OAMs “devem ser 

encarados por todos os atores envolvidos (desenvolvedores, educadores e estudantes) não 

apenas como novos elementos educacionais, mas como recursos potencializadores no 

processo de ensino e aprendizagem”. 

 

 

2.3 Dispositivos móveis 

Pode-se observar nos últimos anos, a crescente utilização dos dispositivos móveis e 

principalmente dos celulares pela população. Pesquisa realizada pela Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), revela que o número de smartphones no Brasil já é maior que o número de 

computadores, e que o Brasil conta com 280 milhões de dispositivos conectados à Internet, 

desses, 208 milhões são smartphones (MEIRELLES, 2017). 

Um dos principais motivos desta crescente é a quantidade de funções existentes 

nestes novos aparelhos. 

O que chamamos de telefone celular é um dispositivo (um artefato, uma 
tecnologia de comunicação); híbrido, já que congrega funções de telefone, 
computador, máquina fotográfica, câmera de vídeo, processador de texto, 
GPS, entre outras; móvel, isto é, portátil e conectado em mobilidade 
funcionando por redes sem fio digitais, ou seja, de conexão; e multirredes, já 
que pode empregar diversas redes[...] (LEMOS, 2007, p. 2). 

 

Conforme sustenta Silva e Santos (2014, p.1), “a evolução da tecnologia dos aparelhos 

celulares permitiu oferecer ao usuário recursos que vão muito além da realização de uma 

chamada ou do envio de uma mensagem”. Atualmente estes aparelhos permitem a instalação 

de dezenas e até mesmo centenas de aplicativos diferentes, os quais cada um possui uma 
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funcionalidade. Os telefones celulares, por serem aparelhos já bastante difundidos no 

mercado e com preços relativamente acessíveis, permitem que diferentes pessoas, tanto de 

faixas etárias distintas quanto de classes sociais diversas, tenham acesso fácil aos conteúdos 

educacionais e aos aplicativos diversos (OLIVEIRA; MEDINA, 2007). 

A quantidade de aparelhos celulares juntamente com os preços baixos faz 
com que quase todas as camadas da população possam ter acesso ao 
celular. A exigência do público em relação a processamento dos aparelhos 
faz com que o preço abaixe colocando novos modelos no mercado. (SILVA; 
CONSOLO, 2007, p.3). 

 

De acordo com Alves (2016) o desenvolvimento da computação móvel, associado aos 

avanços tecnológicos, colaboram para amplificar a convergência tecnológica, em que cada 

vez mais temos um único dispositivo com inúmeras funcionalidades. 

Seguindo esta tendência, a proliferação da Internet móvel, via wi-fi 3G ou 4G, 
facilita e agiliza o acesso por meio de vários dispositivos. Neste contexto, o 
smartphone adquire destaque como elemento fundamental no cotidiano dos 
usuários, reunindo diversas funções no mesmo aparelho. (ALVES, 2016, 
p.191). 

 

A difusão dos smartphones, incluindo modelos populares e os tablets, contribuem para 

fomentar ainda mais os investimentos no segmento mobile (ALVES, 2016). Em contrapartida 

as várias vantagens que a mobilidade nos apresenta, é fundamental ressaltar as limitações 

de tais dispositivos, tanto em relação aos recursos de hardware quanto aos de software e 

interatividade. De acordo com Oliveira e Medina (2007) estes recursos influenciam 

diretamente no preço do aparelho, e suas principais limitações em termos gerais são: 

 

a) Limitações de processamento 

 

Com o enorme número de aplicativos existentes, é normal que muitos deles fiquem 

em processamento constante, ou seja, rodando ao mesmo tempo, e para evitar travamentos 

no aparelho o ideal é que este possua um bom processador para executar várias instruções 

aleatoriamente. 

 

b) Limitações de memória 

 

A memória é responsável pelo armazenamento dos arquivos e aplicativos no 

dispositivo, quanto mais memória, mais espaço de armazenamento, e sem memória é 

praticamente impossível a instalação de novos aplicativos.  

 

c) Limitações de software 
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Cada dispositivo vem de fábrica com um Sistema Operacional instalado, e este é 

responsável por delimitar qual tipo de aplicativo poderá ser instalado no aparelho. 

 

É comprovada a crescente utilização destes aparelhos pela população. Em julho de 

2018, o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação 

(CETIC.br, 2018), aponta que: 

 

a) aproximadamente 92% das residências possuem pelo menos um aparelho celular (Figura 

1).  

 

Figura 1 – Domicílios que possuem aparelhos eletrônicos. 

 

Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da 
Informação (Cetic.br), pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos 
domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2017. 
Nota: Gráfico representando a porcentagem das residências no Brasil que possui pelo menos um 

aparelho celular. 

 

 

b) das pessoas que possuem celular, 30% tem 2 celulares ou mais, isso faz com que o número 

de celulares seja maior que o número de habitantes no Brasil. 
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c) em 2008, 87,1 milhões de brasileiros afirmaram ter um dispositivo. Cinco anos depois o 

número subiu para 130,2 milhões de pessoas. No período houve aumento de 131,4 % no 

número de donos de telefones móveis. 

 

d) em 2012, 54% da população que tinham um aparelho celular utilizavam a Internet 

diariamente. Em 2014 houve um crescimento, chegando a 85% e em 2017 este percentual 

aumentou para 87%.  

 

e) em 2017, 96% dos estudantes brasileiros já tinham acessado a Internet, destes, 85% 

acessaram nos últimos 3 meses referentes a data da pesquisa. 

 

Segundo Meirelles (2017), o Brasil possui 208 milhões de smartphones ativos, média 

de 1 por habitante. A quantidade de dispositivos portáteis (notebook, tablet e smartphone) 

conectados à Internet, é ainda maior, cerca de 280 milhões, isto é, 1,4 dispositivo portátil por 

habitante. 

Estes aparelhos celulares, junto com outros dispositivos móveis como, tablets e ipads, 

são compostos por um sistema operacional no qual pode-se instalar diversos aplicativos. 

Estes cenários englobam diversos modelos e fabricantes, que envolvem sistemas 

operacionais e tamanhos diferentes, apesar dos benefícios de escolha ao consumidor, acaba 

gerando complexidade quanto ao desenvolvimento de aplicativos para a plataforma, vide que 

as características do aparelho influenciam diretamente na criação de softwares. (VELOZO; 

MONTANHA, 2016). 

 

 

2.4 Aplicativos 

Os aplicativos móveis, designados pela sigla (apps) são produtos projetados e 

desenvolvidos para serem executados especificamente em dispositivos eletrônicos móveis, 

estes podem vir instalados de fábrica ou podem ser baixados diretamente do aparelho 

eletrônico, desde que o dispositivo possua conexão com a Internet (SILVA; PIRES; NETO, 

2015). 

Seguindo a demanda dos smartphones, há a expansão também do mercado de 

aplicativos (ALVES, 2016). A maioria das funcionalidades destes dispositivos se dá através 

do uso de aplicativos, sem os apps, os dispositivos móveis têm poucas utilidades. 

Conforme sustenta Silva e Santos (2014), os aplicativos disponíveis para dispositivos 

móveis, podem ser classificados em dois tipos de desenvolvimento, são eles: 

Desenvolvimento de aplicativo nativo e desenvolvimento de aplicativo multiplataforma. 
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2.4.1 Desenvolvimento de aplicativo nativo 

Silva e Santos (2014, p.2), conceituam aplicativos nativos como apps “destinados a 

serem executados em aparelhos celulares, podemos defini-los como aplicativos que foram 

desenvolvidos para um tipo específico de plataforma”. 

Aplicativos nativos são desenvolvidos de acordo com um conjunto de 
especificações fornecidas pelo fabricante do sistema operacional. Esses 
fabricantes fornecem APIs que podem ser utilizadas pelos desenvolvedores, 
garantindo certo nível de consistência entre todos os aplicativos nativos. 
(WHITE, 2013, p.9). 

 

Aplicativos desenvolvidos através do paradigma nativo possuem ótimo desempenho, 

tendo em vista não ser necessário qualquer interpretação de código durante a execução. 

(SILVA; SANTOS, 2014). 

A principal desvantagem de um aplicativo nativo está no fato de ser executado apenas 

na plataforma para a qual foi desenvolvido, aumentando o tempo, custo e o esforço para 

disponibilizar um mesmo aplicativo para mais de uma plataforma. (SILVA; PIRES; NETO, 

2015). Segundo os autores Sambasivan et al. (2011), isto significa que um aplicativo 

desenvolvido para iPhone (Apple) não funcionará nos sistemas operacionais da Black Berry, 

Android e Windows Phone, ou seja, para cada sistema operacional, deve haver uma nova 

aplicação. 

Desenvolver aplicativos nativos para diversos sistemas operacionais requer uma 

equipe de trabalho com conhecimento em várias tecnologias (CHARLAND; LEROUX, 2011). 

O desenvolvimento de um aplicativo nativo para aparelhos celulares exige 

conhecimentos específicos a respeito das tecnologias utilizadas pela plataforma na qual se 

deseja executa-lo (SILVA; SANTOS, 2014). 

 

2.4.2 Desenvolvimento de aplicativo multiplataforma 

Os aplicativos multiplataformas são desenvolvidos para ser executados em mais de 

um sistema operacional. Velozo e Montanha (2016, p.2), ressaltam que, “para permitir com 

que um único projeto seja executado em múltiplos dispositivos diferentes, há mais de um 

método utilizado, em que envolvem a execução das funcionalidades por meio da Internet, 

sendo eles aplicativos web2 ou híbridos[...]”. 

 

  

 

_________________________ 

2 Nome pelo qual a rede mundial de computadores (Internet) se tornou conhecida. 
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a) Aplicativo web 

Os aplicativos web são soluções desenvolvidos on-line e acessadas via os 

navegadores dos dispositivos, utilizando-se do elo comum de exibição de sites para os 

diferentes aparelhos, esta abordagem é cada vez mais popular e tem como objetivo construir 

uma aplicação web móvel que será executada no navegador do aparelho celular. 

(HARTMANN; STEAD; DEGANI, 2011). 

White (2013) classifica este tipo de aplicativo como sites otimizados para telas 

menores. O sistema operacional do dispositivo não tem controle sobre seu conteúdo ou 

funcionalidade. Os desenvolvedores podem fazer alterações a qualquer momento, com efeito 

imediato aos usuários. 

É possível utilizar aplicativos web com o mesmo objetivo de um aplicativo nativo, 

porém com limitações de recursos (HARTMANN; STEAD; DEGANI, 2011). Sendo indicada 

para exibição de informações ou processamentos simples, os aplicativos web são os mais 

limitados, pois, necessita da utilização de um navegador para ser executado e algumas 

interações com os sistemas nativos dos dispositivos, principalmente para dispositivos mais 

antigos, podem ser limitadas ou inexistentes, tais como o acesso aos contatos, câmera, GPS, 

mídias, etc. (VELOZO; MONTANHA, 2016). 

 

b) Aplicativo Híbrido 

Por meio de um sistema próprio de desenvolvimento, permite criar um software por 

completo que é posteriormente compilado para cada plataforma, criando múltiplos aplicativos 

para o sistema desenvolvido, que visam a junção de tecnologias para permitir que algum 

aspecto seja utilizado comumente para as plataformas. (HARTMANN; STEAD; DEGANI, 

2011). 

Na definição de Hartmann, Stead e Degani (2011), um aplicativo web híbrido consiste 

em um aplicativo web incorporado em um aplicativo nativo que fornece uma ponte para o 

sistema operacional e os serviços nativos do dispositivo. Para Silva e Santos (2014), a 

comunicação entre o aplicativo web e o nativo normalmente ocorre por meio de APIs escritas 

em JavaScript. Esta técnica reúne a flexibilidade de aplicativos web com a velocidade e 

riqueza de recursos de um aplicativo nativo. 

Velozo e Montanha (2016) aconselham desenvolver um aplicativo híbrido, pois permite 

criar um software nativo que recebe um recurso para acesso à Internet (WebView), tendo 

então a possibilidade de se desenvolver todos os aspectos necessários de interface no 

ambiente da plataforma do dispositivo, ao passo que os conteúdos compartilhados entre as 

demais plataformas ficam disponíveis via serviço web. 
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Assim Silva e Santos (2014, p.5) indicam que “os aplicativos web Híbridos podem ser 

empacotados de acordo com a plataforma de destino, portanto é possível comercializá-los 

nas lojas de aplicativos juntamente aos aplicativos nativos.” 

 A Figura 2 exibe as principais vantagens e desvantagens dos aplicativos nativos, 

híbridos e web. 

 

Figura 2 – Tipos de aplicativos móveis. 

 
Fonte: [Imagem on-line] HARTMANN, G; STEAD, G; DEGANI, A. Cross-platform mobile 
development. Mobile Learning Environment, Cambridge, p.27, 2011. Disponível em: 
<https://wss.apan.org/jko/mole/Shared%20Documents/Cross-
platform%20Mobile%20Development.pdf>. Acesso em: 10 out. 2018. 
Nota: Principais vantagens e desvantagens dos tipos de aplicativos móveis. 

 

Há uma preocupação das empresas que desenvolvem aplicativos para aparelhos 

celulares com a redução de custo, tempo e complexidade. As ferramentas de 

desenvolvimento multiplataforma tem o objetivo de apresentar soluções e atender a estas 

necessidades. 

De acordo com uma pesquisa realizada pelo instituto de pesquisa Gartner, as 

principais lojas de aplicativos disponíveis para download é a Play Store (Android), a App Store 

(Apple) e o Windows Store popularmente conhecida como Windows Phone (Windows). 

(GARTNER, 2016); 

A Figura 3 exibe o ranking dos smartphones mais vendidos no 2º trimestre de 2016. 
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Figura 3 – Vendas globais de smartphones para usuários finais por sistema operacional no 2º 

Trimestre de 2016 (em milhões de unidades). 

 
Fonte: [Imagem on-line] Gartner Says Five of Top 10 Worldwide Mobile Phone Vendors Increased 
Sales in Second Quarter of 2016. Disponível em: < http://www.gartner.com/newsroom/id/3415117>. 
Acesso em: 18 out. 2018. 
 

Através da (Figura 3) pode-se observar que dos celulares vendidos mundialmente no 

2º trimestre de 2016, 86,2% vem com o sistema operacional Android de fábrica. O iOS, 

sistema exclusivo da Apple, está presente em 12,9% e o Windows em 0,6%.  
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

3.1 Tipo de pesquisa 

Neste trabalho utilizou-se a pesquisa do tipo exploratória com pesquisa de campo de 

natureza quantitativa, uma vez que se aplicou um questionário para descobrir a relação da 

usabilidade dos dispositivos móveis pelos alunos e a porcentagem dos alunos que possuem 

um destes dispositivos.   

 

3.2 Técnicas 

As técnicas de pesquisa utilizadas neste trabalho para obter informações necessárias 

foram a documentação indireta, por meio da pesquisa bibliográfica, (fontes secundárias) e a 

observação direta extensiva, através da pesquisa de campo. 

 

3.2.1 Documentação indireta 

A pesquisa bibliográfica (fontes secundárias) teve como ênfase uma abordagem 

recente das teorias sobre a usabilidade dos aparelhos móveis pela população e estudantes, 

os sistemas operacionais mais utilizados nestes dispositivos, a relação entre tecnologia e 

estudo, as principais ferramentas e linguagens utilizadas atualmente para desenvolvimento 

de aplicativos móveis, e o conceito de gamificação aplicada ao ensino. 

Para a criação do banco de questões foi feito um levantamento de questões públicas 

da área biológica por meio de materiais pedagógicos presentes em sites, revistas, provas de 

vestibulares, livros e artigos científicos. 

 

3.2.2 Observação direta extensiva 

Utilizou-se como instrumento para a pesquisa de campo (observação direta extensiva) 

um questionário que foi respondido pelos alunos do ensino médio do Instituto Federal do Norte 

de Minas – Campus Avançado Janaúba. 

 

3.2.3 Aplicação do questionário 

O questionário utilizado na pesquisa de campo é apresentado no Apêndice A. Esse 

instrumento foi aplicado em junho de 2018, utilizando-se a ferramenta Google Forms, 

pertencente à suíte de aplicativos do Google. 
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O questionário foi aplicado após liberação do Comitê de Ética da Universidade 

Estadual de Montes Claros – UNIMONTES, e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) que é apresentado no Apêndice B. 

O TCLE foi assinado pelo responsável legal de cada um dos entrevistados. 

 

3.2.4 Delimitação do universo e tipo de amostragem 

 O Instituto Federal do Norte de Minas Gerias (IFNMG) - Campus Avançado Janaúba 

está localizado no Norte de Minas Gerais, no território da Cidadania da Serra Geral, na 

Avenida Brasil, nº 334, Centro, com área de 360 m². É uma instituição pública de ensino 

gratuito, cuja missão é promover educação de excelência por meio de ensino, pesquisa e 

extensão, interagindo pessoas, conhecimento e tecnologia. 

O IFNMG – Campus Avançado Janaúba, possui atualmente 107 alunos matriculados 

e frequentes no curso técnico na modalidade integrada ao ensino médio. Este é o público alvo 

da pesquisa na qual todos os alunos aceitaram e responderam todas as perguntas. 

 

3.2.5 Tratamento estatístico 

 Após a aplicação do questionário foi feito uma análise descritiva dos dados coletados. 

Utilizou-se métodos estatísticos para organizar, descrever e comparar os aspectos 

importantes dos conjuntos de dados. Além disso, utilizou-se de ferramentas descritivas tais 

como gráficos, tabelas e medidas de síntese como porcentagens, índices e médias para 

melhor interpretar os resultados. 

 

 

3.3 Visão geral do sistema 

O aplicativo desenvolvido é compatível com os principais sistemas operacionais 

presentes nos dispositivos móveis, contém diversas perguntas e serve para auxiliar e 

aumentar o interesse dos alunos em obter conhecimento em diversas áreas da Biologia. 

Foi disponibilizado um link de acesso, no qual o público alvo pode instala-lo em 

qualquer dispositivo móvel compatível, e responder diversas questões divididas em 

categorias, estas perguntas podem ser respondidas no formato de jogo, de forma dinâmica e 

intuitiva. Cada pergunta possui uma pontuação, e ao respondê-las o usuário soma-se pontos, 

podendo fazer parte de um ranking geral, que informa a pontuação dos melhores usuários. 

Os usuários também podem curtir as questões, dar opiniões, e enviar mensagens a 

outros alunos e professores. 
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O professor pode tirar dúvidas dos alunos e cadastrar novas perguntas, quanto mais 

curtidas a pergunta adquirir, melhor para o professor, pois o seu nome pode ser mostrado 

entre os principais colaboradores do aplicativo. 

O aplicativo já possui um banco de questões, mas os professores também podem 

cadastrar novas perguntas. Assim que a pergunta é cadastrada, ela fica em processo de 

análise, e só poderá ser respondida pelos usuários após a liberação dos administradores 

cadastrados no sistema. É necessária esta moderação para ter o controle das perguntas que 

estão sendo inseridas. 

Cada pergunta aprovada pelo administrador possui um campo de comentários, no qual 

os alunos ou professores podem postar dúvidas e esclarecimentos. Cada comentário tem um 

botão de curtir, que permite a qualquer usuário que confirmou suas credenciais no aplicativo 

curtir o comentário. Cada curtida recebida no comentário, atribui-se um ponto para o usuário 

responsável pela postagem, seja ele professor ou aluno. 

As perguntas cadastradas pelo professor terão dois botões, o gostei e o não gostei. 

Se algum usuário clicar indicando que gostou da pergunta, o professor que realizou o cadastro 

receberá dois pontos por clique, mas se o usuário indicar que não gostou o professor perde 

um ponto. Sendo assim, quanto mais interação com conteúdo de qualidade com o aplicativo, 

mais pontos o usuário professor pode ganhar. Através dessa pontuação é feito um ranking 

com os professores que mais ajudam no processo de aprendizagem através do aplicativo. 

Para utilizar o programa no dispositivo móvel o usuário precisará de Internet para fazer 

o download gratuito e instalação automática do aplicativo em seu aparelho, após esta etapa 

o usuário terá em mãos todo o conteúdo e perguntas disponíveis. Terminada a instalação, as 

principais funcionalidades do sistema funcionarão no modo off-line. O acesso à internet será 

necessário para enviar para o servidor a nota que o usuário obteve na resolução das questões, 

interagir com outros usuários, dar opiniões e atualizar o banco de perguntas e conteúdos que 

os professores e administradores do sistema se encarregarão de disponibilizar. 

Os administradores podem, através dos relatórios, verificar quais as categorias mais 

pesquisadas e perguntas mais respondidas e comentadas, com isso procurar implementar 

mais assuntos relacionados ao tema que os usuários mais estudam. 

 

 

3.4 Tecnologias utilizadas 

Nesta seção serão apresentadas as tecnologias utilizadas na aplicação do 

questionário e no desenvolvimento do aplicativo. 
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3.4.1 Google formulário 

Para a criação e aplicação do questionário foi utilizado o Google formulário, 

pertencente a suíte de aplicativos do Google. Ele permite criar formulários personalizados 

com regras de validação que podem verificar se os campos foram preenchidos 

adequadamente. 

Após a criação do questionário, a própria plataforma do Google disponibiliza um link 

para acesso, no qual foi possível coletar as informações necessária dos alunos. 

A Figura 4 mostra a estrutura da plataforma de criação de questionário do Google. É 

possível inserir o título do questionário (Figura 4A) e a descrição (Figura 4B). Para cada 

pergunta adicionada (Figura 4C), é necessário escolher o tipo de pergunta e se ela é 

obrigatória (Figura 4D). Para escolher um tema adequado ou criar um tema próprio (Figura 

4E). Também é possível verificar as respostas em tempo real (Figura 4F). 

 

 

Figura 4 – Interface gráfica do Google Formulário. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

A 

E 

D 
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B 
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3.4.2 Planilhas eletrônicas 

 Foram utilizadas planilhas eletrônicas (Planilhas Google) para identificação, 

manipulação, importação e abstração dos dados da pesquisa de campo. Esta é mais uma 

ferramenta que pertence a suíte de aplicativos do Google. 

A Figura 5 mostra a estrutura de uma planilha eletrônica. Esse software possui a 

estrutura de uma tabela, é formado por linhas e colunas (Figura 5A). 

Os dados gerados pelo questionário aplicado através do Google Formulário, são 

inseridos automaticamente em uma planilha eletrônica. A Figura 5B mostra a coluna com as 

datas em que as respostas foram inseridas. A Figura 5C demonstra que as respostas de cada 

pergunta são armazenadas em cada coluna. As respostas de cada usuário corresponde a 

cada linha da tabela (Figura 5D). 

 

 

Figura 5 – Estrutura de uma planilha eletrônica. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
Nota: planilha contendo as respostas do questionário aplicado aos alunos do ensino médio do Instituto 

Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Avançado Janaúba. 

 

 

A 
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35 
 

3.4.3 Programação para dispositivos móveis 

 Para o desenvolvimento deste aplicativo foi utilizado o framework chamado Ionic, que 

permitiu a criação de um aplicativo móvel híbrido. O Ionic é um framework open source para 

desenvolvimento de aplicativos móveis multiplataforma, com este framework foi possível 

desenvolver uma única base de código para gerar o aplicativo e disponibilizá-lo para as 

principais plataformas utilizadas atualmente. 

Um aplicativo web híbrido consiste em um aplicativo web incorporado em um aplicativo 

nativo que fornece uma ponte para o sistema operacional e os serviços nativos do dispositivo 

(HARTMANN; STEAD; DEGANI, 2011). 

 O Ionic é um framework que possibilita o desenvolvimento de aplicativos híbridos para 

dispositivos móveis por meio de tecnologias web padronizadas, como a linguagem Hipertext 

Markup Language (HTML), a linguagem Cascate Style Sheets (CSS), e o JavaScript. Como 

diferencial este framework adota como base o Apache Cordova. Esses diferenciais estão 

relacionados ao conjunto de componentes visuais que podem ser utilizadas para construção 

do front-end, assim como ao fato do Ionic trazer consigo outra linguagem (TypeScript) e outro 

framework (Angular) para prover uma solução de mais alto nível em termos de código e, 

consequentemente, projeto (SANTOS; COSTA, 2018). 

 

Figura 6 – Tecnologias relacionadas ao Ionic. 

 

Fonte: [Imagem on-line] Introdução ao Ionic. Disponível em: 
<https://www.devmedia.com.br/guia/ionic/38372>. Acesso em: 10 out. 2018. 

 

a) Linguagem Hipertext Markup Language 

 

 O Hypertext Markup Language (HTML) é uma linguagem considerada a base de todas 

as outras linguagens de desenvolvimento de projetos para web. A linguagem HTML utiliza 

marcações específicas e distintas que são interpretadas pelos navegadores (browsers). 

(GOTARDO, 2015). Esta linguagem permite a criação da interface gráfica do aplicativo. 
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b) Linguagem Cascate Style Sheets 

 

 Cascading Style Sheet (CSS), que em português significa folha de estilo em cascatas, 

é um mecanismo simples para adicionar estilos aos documentos web. É uma linguagem de 

formatação para documentos HTML e serve para ter controle absoluto da aparência da 

página. O CSS define como serão exibidos os elementos contidos no código de uma página 

da Internet e sua maior vantagem é efetuar a separação entre o formato e o conteúdo de um 

documento (GRANNELL, 2009; FLANAGAN, 2013). Esta linguagem foi utilizada para facilitar 

e melhorar o design do aplicativo. 

 

c) Linguagem JavaScript 

 

JavaScript é uma linguagem de programação de alto nível, dinâmica e interpretada 

que é utilizada para controlar o HTML e o CSS para manipular comportamentos na página. 

Esta linguagem é executada diretamente no browser e é compatível com todos os 

navegadores modernos presentes em computadores de mesa, consoles de jogos, tablets e 

smartphones (FLANAGAN, 2013). Esta linguagem foi utilizada para manipular as ações e dar 

funcionalidade ao aplicativo. 

 

d) TypeScript 

 

TypeScript pode ser utilizado em qualquer cenário em que seja preciso lidar com 

JavaScript. O TypeScript oferece suporte para os recursos JavaScript mais recentes e em 

evolução e serve para ajudar a construir componentes robustos. Abreu (2017, p.7) faz a 

seguinte ressalva: 

Nos últimos anos, o JavaScript impôs-se como linguagem dominante da Web. 
A flexibilidade inerente à inexistência de verificação da tipificação 
caraterística desta linguagem acaba por introduzir alguns problemas, 
especialmente perante aplicações com alguma dimensão. Foi a pensar 
nestes cenários que a Microsoft desenvolveu o TypeScript, uma nova 
linguagem open source, que pode ser vista como um superset de JavaScript, 
em que a tipificação de valores assume um papel fulcral na redução de erros 
associados à produção de código JavaScript. 

 

O TypeScript foi utilizado para interação do aplicativo com a linguagem utilizada no 

servidor. A linguagem escolhida para conexão, com o banco de dados (BD) foi o Hypertext 

Preprocessor (PHP) pois através dela foi possível fazer as inclusões, consultas, cadastros e 

alterações no BD.   
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e) Hypertext Preprocessor 

  

 Segundo Gotardo (2015), o Hypertext Preprocessor (PHP) é uma linguagem de 

criação de scripts embutida em HTML no servidor, é responsável por interagir com bancos de 

dados e aplicações existentes e tem pouca relação com layout, eventos ou qualquer coisa 

relacionada à aparência. 

Esta linguagem foi escolhida para ser executada no servidor e permitir as interações 

do aplicativo com o banco de dados. 

 

f) Visual Studio Code 

  

O Visual Studio Code é um editor de código, gratuito e open source, destinado ao 

desenvolvimento de aplicações web. Permite depuração e diagnóstico com facilidade e é uma 

ferramenta leve e multiplataforma com suporte as principais linguagens de programação. 

(DIONISIO, 2016). 

 Na Figura 7 pode-se observar a estrutura principal deste ambiente de 

desenvolvimento. 

 

Figura 7 – Ambiente de desenvolvimento do Visual Studio Code. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
Nota: plataforma utilizada para o desenvolvimento do aplicativo. A Figura demonstra os arquivos 

A 

B 
C 

D 
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utilizados para a criação do aplicativo (A). A área de desenvolvimento (B). As opções de 
configurações para ocultar, pesquisar arquivos e controlar as extensões (C). Visualizar os 
problemas no código, e controlar os comandos via terminal (D). 

  

 

3.4.4 Sistema gerenciador de banco de dados 

 Para armazenamento dos dados, utilizou-se um sistema gerenciador de banco de 

dados (SGBD) gratuito e que é otimizado para aplicações voltadas para a rede mundial de 

computadores (Internet). 

O SGBD a ser utilizado será o MySQL, que utiliza a linguagem SQL (Structured Query 

Language) como interface. É uma ferramenta gratuita, disponibilizada pela Oracle. 

De acordo com a DB-ENGINES, site responsável pelo ranking de classificação dos 

sistemas gerenciadores de banco de dados mais populares, no ano de 2017 o MySQL foi o 

segundo SGBD mais utilizado em todo o mundo, ficando atrás apenas do Oracle (DB-

ENGINES, 2017). 

A ferramenta utilizada para construir o projeto, foi o MySQL Workbench, que é uma 

ferramenta visual unificada para arquitetos de banco de dados, desenvolvedores e 

administradores de banco de dados (DBAs). O MySQL Workbench fornece modelagem de 

dados, desenvolvimento de SQL e ferramentas de administração abrangentes para 

configuração de servidor, administração de usuários, backup e muito mais (MYSQL, 2017). 

 

 

3.5 Documentação do software aplicativo 

Documentação utilizada para a criação do software aplicativo. 

 

3.5.1 Escopo do produto 

a) Nome do produto e de seus componentes principais 

O nome será atribuído de acordo com a disponibilidade da plataforma escolhida 

(componente único). 

 

b) Missão do produto 

Oferecer conteúdo que permite a aprendizagem de forma dinâmica e interativa de 

diversos temas da área da Biologia. 

 

c) Limites do produto 
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O backup e a recuperação das bases de dados do sistema ficam a cargo da 

administração de dados e podem ser providas pelo sistema apenas pelos usuários que 

tenham permissão. 

Quando confirmada a resposta da questão pelo usuário, este não pode voltar atrás. 

 

d) Benefícios do produto 

Número 
de ordem 

Benefício Valor para o Usuário 

1 Disponível o tempo todo para download. Desejável 

2 
Quantidade de relatórios de usuários que instalaram o 
sistema. 

Desejável 

3 Gerar relatório no formato (txt, pdf). Opcional 

4 
Identificação das questões com menor e maior número 
de acertos. 

Desejável 

5 Pontuação por questões. Desejável 

6 Identificação dos estudantes com melhor pontuação. Desejável 

7 
Disponibilidade de envio de relatório de eventuais 
erros que o usuário possa identificar. 

Desejável 

8 
Disponibilidade de envio de opiniões que o usuário que 
o usuário achar útil. 

Desejável 

 

e) Definições e siglas 

Número 
de ordem 

Sigla Definição 

1 Cadastro de usuário 
Cadastro de alunos e professores que instalaram o 
aplicativo em um dispositivo móvel. 

2 Cadastro de categoria Cadastro das categorias que dividem as questões. 

3 Cadastro de pergunta Cadastro de perguntas objetivas de Biologia. 

4 Cadastro de mensagem Cadastro de mensagens dos usuários para outros usuários. 

5 Cadastro de erros  Cadastro de erros ou falhas encontradas pelos usuários. 

6 Cadastro de opinião 
Cadastro de mensagens dos usuários informando a sua 
opinião sobre o aplicativo para a administração do sistema. 

 

f) Funções do produto 

Número 
de ordem 

Caso de uso Descrição 

1 Controle de usuários 
Dividir permissões em administrador do sistema, professor e 
aluno. 

2 Controle de conteúdo Dividir cada questão relativa à sua categoria. 

3 Controle de perguntas 
Registrar as perguntas objetivas com a respectiva resposta 
correta. 

4 Controle de pontuação Identificação dos usuários com maior pontuação. 

5 Emissão de relatórios 
Controle das estatísticas de acesso e da evolução do 
estudante de acordo com a pontuação obtida na resposta das 
perguntas objetivas. 
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3.5.2 Usuários e sistemas externos 

a) Descrição 

Número de 
ordem 

Ator Definição 

1 Administrador 
Responsável pela gestão dos cadastros de categorias e perguntas, 
pela gestão dos cadastros dos professores e alunos, pela 
manutenção e atualização do banco de dados. 

2 Professor 
Responsável pelo seu cadastro, pelo cadastro de categorias e 
perguntas e interatividade com o aplicativo. 

3 Aluno Responsável pelo seu cadastro e interatividade com o aplicativo. 

 

b) Características dos usuários 

Número 
de ordem 

Ator 
Frequência 

de uso 
Nível de 

instrução 
Proficiência na 

aplicação 
Proficiência em 

informática 

1 Aluno Diário 1º Grau Operacional Aplicação 

2 Professor Diário 1º Grau Operacional Aplicação 

3 Administrador Diário 3º grau Completa 

Aplicação 
Windows XP, 

Windows 7, 8, 10, 
Linux e aplicações 

mobile. 

 

3.5.3 Restrições 

Número de 
Ordem 

Restrição Descrição 

1 Ambiente 
O sistema deverá executar em qualquer dispositivo móvel com 
sistema operacional Android, iOs e Windows Phone. 

2 Acessibilidade 
O produto deve ser desenvolvido levando-se em consideração 
que poderá ser utilizado por vários usuários simultaneamente. 

3 Legal 
O produto deverá estar de acordo com as leis e regulamentos 
vigentes na época da aprovação da Especificação de Requisitos. 

4 Segurança 
O produto deverá restringir o acesso por meio de senhas 
individuais para cada usuário. 

 

3.5.4 Atributos de qualidade 

O sistema deve seguir os seguintes parâmetros: 

- Interfaces gráficas amigáveis e intuitivas sendo de fácil manuseio e que atendam a 

requisitos de usabilidade; 

- Plataforma móvel; 

- Utilização do Sistema on-line e off-line; 

- Não haverá exclusão de usuários e sim bloqueio, para ter sempre um histórico 

completo; 

- Ambiente de mensagens entre alunos, professores e administradores do sistema; 

Por ser um aplicativo para dispositivos móveis, trará uma maior facilidade, eficácia e 

agilidade para os usuários que poderão utilizar o sistema em qualquer lugar que estiver com 

o seu aparelho. 
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3.5.5 Caso de uso alto nível 

a) Concluir Resposta 

- Nome: Concluir Resposta; 

- Atores: Usuário; 

- Finalidade: Confirmar o encerramento de uma Resposta; 

- Visão geral: Através deste caso de uso será possível finalizar a resposta de 

um usuário, mostrando todas as informações da questão, e a opção correta; 

- Tipo: Essencial. 

b) Diagrama de Caso de Uso 

 

Figura 8 – Diagrama de Caso de Uso. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

c) Precondições 

As questões a serem respondidas estão devidamente registradas (pode-se garantir 

que as questões estão todas com o código identificador e tenha sido previamente registrados 

no sistema). 

 

 

d) Caso de uso expandido 

- Nome: Concluir Resposta; 

Respostas: 

Concluir Resposta 

Usuário 

Responder 

Questões 

Opção 

Correta 

Estatística de 

Respostas 
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- Atores: Usuário; 

- Interessados: Administrador; 

- Pré-condições: As questões a serem respondidas estão devidamente registradas 

(pode-se garantir que as questões estão todas com o código identificador e tenha sido 

previamente registrados no sistema); 

- Pós-condição: O usuário informou a resposta da questão. O usuário foi informado se 

a resposta enviada é a correta e a quantidade de acertos e erros em geral daquela 

questão; 

- Variações tecnológicas: A identificação do usuário será feita através do login 

utilizando o e-mail e senha. A identificação das questões será feita através do código 

atribuído. 

- Fluxo Principal: O usuário informa o seu e-mail e a senha. 

[EV] Usuário inicia o processo de responder as questões. 

[RS] O usuário é informado se as respostas estão certas. 

[RS] É verificado se o dispositivo móvel do usuário está conectado na Internet. 

[EV] O usuário escolhe se deseja enviar as informações e pontuação para o servidor. 

[RS] É aberta a tela inicial do aplicativo. 

 

- Tratamentos de exceções  

1.O usuário não possui cadastro. 

1.1 O usuário deve informa seu nome, e-mail, senha, sexo, data de nascimento, o tipo 

de usuário e a escolaridade para o cadastro. 

1.2 [EV] O usuário confirma o cadastro. 

1.3 Retorna ao fluxo principal passo 1. 

 

 

3.5.6 Contrato 

a) Classe software: cadastrar usuário. 

- Operação: cadastrar_usuário (cod_usuario:int, nomeR:String, emailR:String, 

senhaR:String, sexoR:char, data_nascR:date, tipo_usuarioR:String, 

escolaridadeR:String, foto_R:String, data_cadastroR:date); 

- pré: não deve existir nenhum Usuário com e-mail = emailR; 

- pós: uma instância foi criada de usuário e adicionada ao cadastro; 

- Os atributos cod_usuario, nomeR, emailR, senhaR, sexoR, data_nascR, 

tipo_usuarioR, escolaridadeR, foto_R, data_cadastroR foram registrados; 

- O novo Usuário foi adicionado ao cadastro. 
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b) Classe software: alterar usuário. 

- Operação: alterar_usuário (cod_usuario:int, nomeR:String, emailR:String, 

senhaR:String, sexoR:char, data_nascR:date, tipo_usuarioR:String, 

escolaridadeR:String, foto_R:String, data_cadastroR:date); 

- pré: não deve existir nenhum usuário com e-mail = emailR; 

- pós: os atributos nomeR, emailR, senhaR, sexoR, data_nascR, tipo_usuarioR, 

escolaridadeR, foto_R, data_cadastroR foram alterados de acordo com a opção 

escolhida. 

 

c) Classe software: cadastrar pergunta. 

- Operação: cadastrar_pergunta (descricaoR:Text, op_a_R:Text, op_b_R:Text, 

op_c_R:Text, op_d_R:Text, op_e_R:Text, op_correta_R:char, cod_perguntaR:int); 

- pré: não deve existir nenhuma pergunta com código da pergunta = cod_perguntaR; 

- pós: uma instância foi criada de Pergunta e adicionada ao cadastro; 

- Os atributos descricaoR, op_a_R, op_b_R, op_c_R, op_d_R, op_e_R, op_correta_R, 

cod_perguntaR foram registrados; 

- A pergunta foi adicionada ao cadastro. 

 

d) Classe software: alterar pergunta. 

- Operação: alterar_pergunta (descricaoR:Text, op_a_R:Text, op_b_R:Text, 

op_c_R:Text, op_d_R:Text, op_e_R:Text, op_correta_R:char, cod_perguntaR:int); 

- pré: deve existir uma pergunta com código da pergunta = cod_perguntaR; 

- pós: os atributos descricaoR, op_a_R, op_b_R, op_c_R, op_d_R, op_e_R, 

op_correta_R foram alterados de acordo com a opção escolhida. 

 

e) Classe Software: excluir pergunta. 

- Operação: excluir_pergunta (cod_perguntaR); 

- pré: deve existir uma pergunta com código da pergunta = cod_perguntaR; 

- pós: a pergunta com codigo_pergunta = codigo_perguntaR foi excluída. 
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3.5.7 Requisitos funcionais e não funcionais do software 

 

 

 

 

F1 – Controlar acesso ao sistema. Oculto (   ) 

Descrição: O Controle de acesso é determinado pelas atribuições e necessidades de cada usuário. 

Requisitos Não Funcionais 

Nome Restrição Categoria Desejável Permanente 

NF 1.1 - Interface 
do Sistema 

O sistema propiciará telas 
diferentes mediante a atribuição e 
necessidade de cada usuário. O 
administrador terá acesso total ao 
sistema.  
O professor e o aluno terão seu 
acesso após fazer o download do 
aplicativo, a instalação é 
automática, em seguida ele realiza 
o cadastro e faz o login. 

Interface (    ) ( X ) 

NF 1.2 – 
Verificação do 
Acesso de 
Usuário. 

Se o usuário errar a senha de 
acesso por mais de quatro vezes, o 
sistema solicitará a confirmação de 
alguns dados para verificação. 

Segurança (   ) ( X ) 

NF 1.3 - Tempo 
de Registro 

O tempo de registro deverá ser o 
mínimo, em menos de 10 segundos. 

Performance ( X ) (   ) 

F2 – Cadastrar usuário Oculto (   ) 

Descrição: O usuário acessará o sistema e fará a inserção dos seus dados pessoais à fins 
cadastrais. 

Requisitos Não Funcionais 

Nome Restrição Categoria Desejável Permanente 

NF 2.1 - 
Cadastro do 
usuário. 

O usuário fará a inserção no sistema 
de alguns dados pessoais, como 
nome, e-mail, entre outros. 

Interface (   ) ( X ) 

NF 2.2 - 
Relatório de 
usuário. 

O administrador ou gestor do 
sistema poderá emitir relatórios a 
fins de utilização do sistema, faixa 
etária que mais usam o sistema e 
melhores usuários. 

Interface (   ) ( X ) 

NF 2.3 – 
Alteração do 
cadastro. 

O usuário poderá alterar seus dados 
para atualização de informações, 
como por exemplo e-mail, data de 
nascimento, nome.  

Interface (   ) ( X ) 

NF 2.4 - Tempo 
de registro 

O sistema deve cadastrar o usuário 
rapidamente, em menos de 10 
segundos. 

Performance ( X ) (   ) 

F3- Cadastrar Categoria/Conteúdo/Perguntas Oculto (   ) 

Descrição: O administrador ou o professor efetuará o registro referente as Categorias/Perguntas, 
para posterior visualização dos usuários. 

Requisitos Não Funcionais 

Nome Restrição Categoria Desejável Permanente 

NF 3.1- 
Identificação da 
Categorias/ 
Perguntas. 

As Categorias/Perguntas serão 
identificados por um código 
gerado no momento do cadastro. 

Interface (   ) ( X ) 
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3.5.8 Requisitos suplementares 

 

 

3.5.9 Proposta de especificação do software 

a) Missão do produto 

 

O software vem oferecer comodidade, conhecimento e praticidade para seus usuários. 

Nome Restrição Categoria Desejável Permanente 

NF 3.2 - Busca de 
Categorias/ 
Conteúdos/ 
Perguntas. 

O sistema propiciará a busca de 
perguntas através das categorias 
em que eles pertencem ou pelo 
código gerado para cada 
pergunta. 

Interface (   ) ( X ) 

NF 3.3- Tempo de 
Registro 

O sistema deve confirmar o 
cadastro da pergunta 
rapidamente, em menos de 10 
segundos. 

Performance ( X ) (   ) 

F4 – Atendimento ao Usuário. Oculto (   ) 

Descrição: O Sistema disponibilizará ao usuário uma sessão para envio de mensagens ao 
administrador e aos professores. 

Requisitos Não Funcionais 

Nome Restrição Categoria Desejável Permanente 

NF 4.1 – Envio de 
Mensagens. 

O software oferecerá uma 
interface para envio da 
mensagem relacionando o 
nome, o e-mail/telefone do 
usuário e o texto mensagem. 

Usabilidade (   ) ( X ) 

Nome Restrição Categoria Desejável Permanente 

S1 - Tipo de 
interface 

 

As interfaces do sistema devem ser 
implementadas como formulários 
acessíveis para dispositivos 
móveis. 

Interface (  ) ( X ) 

S2 - 
Armazenamento 

de Dados 

A camada de persistência deve ser 
implementada de forma que 
diferentes tecnologias de bancos 
de dados possam vir a ser 
utilizadas no futuro. 

Persistência (  ) ( X ) 

S3 - Perfis de 
Usuário 

Os perfis dos usuários para acesso 
ao sistema serão: 
1. Aluno – pode efetuar consultas, 
responder questões e trocar 
mensagens. 
2. Professor – pode cadastrar e 
responder questões, efetuar 
consultas e trocar mensagens. 
3. Administrador - pode efetuar 
todas as operações. 

Segurança (  ) ( X) 
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b) Lista de funções 

Número 
de ordem 

Nome da 
função 

Necessidades Benefícios 

1 
Controle de 

usuários 

Dividir permissões em 
administrador do sistema, 
professor e aluno. 

Segurança de acesso ao sistema. 

2 
Controle de 
perguntas 

Registro das perguntas. 

Identificação das perguntas mais 
respondidas. 
Identificação das perguntas mais 
fáceis e mais difíceis de acordo 
com a quantidade de acertos e 
erros. 

3 
Controle de 
categorias 

Monitorar categorias 
Identificação de qual categoria 
está sendo mais vista e 
pesquisada pelos usuários. 

4 
Listagem dos 

melhores 
usuários 

Monitorar usuários 

Identificação dos melhores 
usuários de acordo com a 
pontuação obtida na resolução 
das questões. 

5 Emissão de 
relatórios 

Total de usuários cadastrados. 
Faixa etária dos usuários. 
Escolaridade dos usuários. 

Controle total de todo tipo de 
informação do sistema. 
Identificação de escolaridade e 
faixa etária que acessam o 
sistema. 

 

c) Requisitos de qualidade 

 

O software deverá atender aos requisitos de qualidade: 

- Interfaces gráficas amigáveis e intuitivas sendo de fácil manuseio e que atendam a 

requisitos de usabilidade; 

- Suas operações deverão ser feitas com a maior agilidade possível; 

- Plataforma para dispositivos móveis; 

- Não haverá exclusão de usuários, e sim bloqueio, para ter sempre um histórico 

completo. 

- Ambiente de mensagens entre alunos, professores e administradores do sistema; 

- Por ser um aplicativo para dispositivo móvel trará uma maior facilidade, eficácia e 

agilidade para os usuários que poderão utilizar o sistema em qualquer lugar que estiver 

com o seu aparelho. 
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3.6 Questões da área de Biologia 

O aplicativo aborda diversas questões presentes nas ementas da disciplina de Biologia 

do ensino médio. As questões foram abstraídas de materiais públicos pedagógicos presentes 

em sites, revistas, provas de vestibulares, concursos, livros e artigos científicos. 

Várias questões foram adicionadas ao sistema pelo administrador e por professores 

cadastrados e todas as questões são separadas por categorias. 

Abaixo os principais temas que estão presentes no aplicativo por meio de questões: 

 

1. Origem da vida; 

2. Biologia molecular da célula: água, sais minerais, vitaminas, carboidratos, lipídios, 

proteínas e ácidos nucléicos; 

3. Citologia: microscopia, membrana, citoplasma, núcleo, cromossomos, organelas e 

divisão celular; 

4. Metabolismo celular: respiração celular, fementação, fotossíntese, quimiossíntese, 

replicação de DNA, transcrição e tradução; 

5. Reprodução e desenvolvimento; 

6. Histologia animal: tecidos epitelial, conjuntivo, sanguíneo, muscular e nervoso; 

7. Microbiologia: vírus, bactérias, protozoários e algas, fungos e suas doenças; 

8. Plantas: briófitas e Ptedridófitas; Gimnospermas e Angiospermas; morfologia e 

fisiologia vegetal; 

9. Animais: Porífera e Cnidaria; Platyhelminthes e Nematoda; Mollusca e Annelida; 

Arthropoda e Echinodermata; Chordata; 

10. Fisiologia animal comparada: sustentação, digestão e excreção; circulação e 

respiração; mecanismos de defesa; sistema nervoso; 

11. Fisiologia humana: sistemas digestório, circulatório respiratório, nervoso, urinário, 

endócrino, excretor e reprodutor; 

12. Genética: hereditariedade, lei da segregação, leis de Mendel, genótipo e fenótipo, 

herança e sexo, grupos sanguíneos, herança; 

13. Biotecnologia; 

14. Evolução; 

15. Ecologia. 
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4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS DA 

PESQUISA 

Esta seção apresenta os resultados da pesquisa de campo, o sistema do banco de 

dados utilizado no desenvolvimento do aplicativo, e as interfaces gráficas do aplicativo 

desenvolvido. 

 

 

4.1 Resultados parciais da aplicação do questionário 

Foram entrevistados 107 participantes o que equivale a 100% dos alunos matriculados 

no ensino médio no ano de 2018. Todos os participantes responderam todas as questões. 

Com a aplicação do questionário foi possível obter diversas informações que 

viabilizaram o desenvolvimento do aplicativo. Algumas informações relevantes que foram 

adquiridas através do questionário: 

- Percentual dos alunos que possuem um celular; 

- Percentual dos alunos que possuem um dispositivo portátil; 

- Quantidade de alunos que utilizam o celular ou dispositivo móvel diariamente; 

- O sistema operacional mais utilizado nos dispositivos móveis; 

- Percentual dos alunos que utilizam o celular para estudar; 

- Porcentagem dos alunos que possuem algum aplicativo de jogo e/ou estudo 

instalado em seu dispositivo; 

- Principais objetivos de utilização do dispositivo móvel pelo aluno. 

 

Segue os gráficos abstraídos das respostas dos alunos. 
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Figura 9 – Idade dos entrevistados. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
Nota: demonstração da proporção da idade dos alunos. Foi perguntado qual a idade do aluno. 

 

A Figura 9 mostra que a maioria dos alunos são menores de idade, segundo a 

pesquisa 11,2% têm dezoito anos, 29,9% dezessete, 29% dezesseis e 29,9% possuem quinze 

anos. 

A Figura 9 revela que 32,7% dos alunos estão cursando o primeiro ano do ensino 

médio, 36,9% o segundo ano e 30,8% o terceiro ano. 

 

Figura 10 – Período cursado pelos entrevistados. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
Nota: demonstração do percentual de alunos de cada turma do ensino médio. Foi perguntado em que 

ano do ensino médio ele está cursando. 

 

 A Figura 11 mostra que 78,5% dos alunos possuem uma renda mensal própria. Vale 

ressaltar que vários alunos recebem algum tipo de auxílio financeiro, conhecido como 

programa de bolsa permanência (PBP), que é uma ação do Governo Federal de concessão 

de auxílio financeiro a estudantes matriculados em instituições federais de ensino em situação 
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de vulnerabilidade socioeconômica e para estudantes indígenas e quilombolas. Muitos alunos 

recebem também bolsas de estudo, como, bolsa monitoria, extensão ou pesquisa. Estes 

alunos que recebem algum tipo de bolsa ou auxílio foram orientados a responder que 

possuem alguma renda mensal. 

 

Figura 11 – Renda mensal dos entrevistados. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
Nota: demonstração do percentual dos alunos que possui alguma renda mensal. Foi perguntado se o 

aluno possui alguma renda mensal. 

 

A Figura 12 demonstra o percentual de alunos que possuem celular, segundo a 

pesquisa 98,1% possuem pelo menos um aparelho. 

 

Figura 12 – Entrevistados que possuem celular. 

 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 
Nota: demonstração do percentual dos alunos que possuem celular. Foi perguntado se o aluno já teve 

ou tem celular. 

 

O gráfico acima (Figura 12), mostra que 93,5% dos alunos possuem 1 aparelho celular, 

2,8% possuem dois, 1,9 % possuem mais de dois e 1,9% já teve. 
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A (Figura 13), revela que 97,2% dos aparelhos celulares são smartphones. 

 

Figura 13 – Percentual de smartphones entre os aparelhos celulares. 

 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 
Nota: demonstração do percentual dos alunos que possuem um smartphone. Foi perguntado se o 

aparelho celular era um smartphone. 

 

A Figura 14 demonstra que 29,9% dos celulares foram adquiridos no ano de 2018, 

43,9% em 2017 e 15% em 2016, ou seja, 88,8% dos celulares foram adquiridos nos últimos 

3 anos. 

 

Figura 14 – Ano em que os entrevistados adquiriram o último celular.  

 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
Nota: demonstração da proporção de celulares adquiridos por ano. Foi perguntado em que ano foi 

adquirido o último celular. 
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A Figura 15 demonstra que 78,3% dos celulares custaram menos que R$1.200,00, e 

que 21,7% pagaram mais de R$1.200,00 no último aparelho. 

 

Figura 15 – Faixa de preço dos celulares dos entrevistados. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
Nota: demonstração da faixa de preço dos celulares dos alunos. Foi perguntado qual o valor de compra 

do seu celular mais recente. 

 

A Figura 16 mostra que a Samsung é a marca que lidera o mercado entre os alunos, 

43% dos alunos tem preferência por esta marca, em segundo lugar ficou a Motorola com 29%, 

a Apple apareceu em terceiro com 12,1%, a Asus e a LG com 5,6% cada. O restante dos 

alunos (4,7%), utilizam um celular da marca Sony, Lenovo, Xiaomi, Alcatel, Huawei ou Intel. 

 

Figura 16 – Marca dos celulares dos entrevistados. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
Nota: demonstração da marca dos celulares dos alunos. Foi perguntado qual a marca do seu celular 

mais recente. 
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Com relação ao Sistema Operacional mais utilizado (Figura 17), a preferência pelo 

Android é predominante, ele está presente em 87,9% dos dispositivos, o iOs da Apple em 

12,1%. Nenhum dos alunos possui um celular com o Sistema Operacional da Microsoft. 

 

Figura 17 – Sistema operacional presente no último aparelho celular adquirido. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
Nota: demonstração da proporção dos Sistemas Operacionais presente nos celulares. Foi perguntado 

o Sistema Operacional do celular mais recente. 

  

A Figura 18 revela que a maioria dos alunos possuem um outro dispositivo portátil 

(tablet, ipad ou notebook), foi o que informou 58,9% dos alunos. 

 

Figura 18 – Alunos que possuem outro dispositivo portátil. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2018) 
Nota: demonstração da porcentagem de alunos que possuem outro dispositivo portátil. Foi perguntado 

se o aluno possui algum outro dispositivo portátil. 
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De acordo com a Figura 19, metade dos alunos acessam a Internet em seu dispositivo 

móvel apenas através de conexões de rede sem fio, denominadas wireless. A outra metade 

dos alunos acessam a Internet por meio de conexões via operadora (Vivo, Tim, Oi, Claro) e 

mediante conexões de rede sem fio (wireless). 

 

Figura 19 – Modo que os entrevistados acessam à Internet através dos dispositivos móveis. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
Nota: demonstração da proporção de como os alunos acessam a Internet em seu aparelho móvel. Foi 

perguntado, de qual forma você acessa a Internet no seu dispositivo?  

 

A Figura 20 mostra o quanto os alunos utilizam o aparelho móvel de forma frequente 

durante o dia. A maioria (89,8%) informou que utiliza o celular em intervalos inferiores a uma 

hora. Esta análise revelou alguns subgrupos: 39,3% informaram que utilizam o dispositivo 

móvel em intervalos de 10 minutos aproximadamente, 18,7% em intervalos de 20 minutos, 

18,7% em intervalos de 30 minutos, 13,1% em intervalos de aproximadamente uma hora, 

8,4% em intervalos superiores a uma hora e 1,9% utilizam o aparelho apenas quando recebe 

uma nova mensagem ou ligação. 
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Figura 20 – Frequência de utilização do aparelho móvel para manusear algum aplicativo. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
Nota: demonstração da frequência de utilização do aparelho móvel para manusear algum aplicativo. 

Foi perguntado com qual frequência você utiliza seu dispositivo móvel para utilizar algum 
aplicativo? 

 

A Figura 21 demonstra o gráfico da proporção dos objetivos de utilização do aparelho 

pelos alunos. Neste gráfico a soma das porcentagens ultrapassam os 100%, visto que os 

alunos poderiam escolher mais de uma resposta. Pode-se observar que quase todos os 

alunos utilizam o celular para estudar, foi o que respondeu 94,4% dos estudantes. 

 

Figura 21 – Objetivos de utilização do aparelho pelos alunos. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
Nota: demonstração da proporção dos objetivos de utilização do aparelho pelos alunos. Foi perguntado, 

quais os objetivos de utilização do seu aparelho? 
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A Figura 22 exibe que 36,8% dos alunos tem instalado pelo menos um aplicativo de 

estudo no aparelho, 25,5% dispõem de dois a quatro, e 4,7% mais de quatro aplicativos 

instalados, ou seja, 67% dos alunos tem algum app de estudo instalado no dispositivo móvel, 

enquanto que 33% não possuem. 

Foi informado na pesquisa que o a maioria dos alunos utilizam o aplicativo do Youtube 

para estudar, mas este aplicativo não entrou na contabilidade de aplicativo de estudos, visto 

que o aplicativo contém diversos tipos de informações e também é usado pelos alunos para 

outros fins. 

 

Figura 22 – Quantidade de aplicativos de estudo instalados nos dispositivos móveis. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
Nota: demonstração da proporção de aplicativos de estudo presente nos celulares. Foi perguntado se 
o aluno possui algum aplicativo para estudo instalado em seu aparelho? 

 

 

A Figura 23 indica que 71% dos alunos possuem pelo menos um aplicativo de jogo 

instalado no seu aparelho, destes 29,9% informaram ter um jogo instalado, 27,1% possuem 

de 2 a quatro e 14% informaram ter mais de quatro. O restante (29%), informou que não 

possuem nenhum jogo instalado.  
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Figura 23 – Quantidade de jogos instalados nos dispositivos móveis. 

 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 
Nota: demonstração da proporção de aplicativos de jogos presente nos celulares. Foi perguntado se o 

aluno tinha algum jogo instalado em seu aparelho. 

 

A pesquisa ainda revelou que 99% dos alunos pretendem fazer um curso superior, 

destes 31,8% tem preferência por um curso na área da saúde, 29,9% ainda não sabem qual 

curso desejam fazer, 11,2% pretendem fazer o curso de Direito, 7,5% um curso de 

Engenharia, 6,5% um curso na área da Computação e 2,8% pretendem fazer Pedagogia. O 

restante que somam 9,3% são distribuídos entre os cursos de outras áreas. 
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4.2 Sistema de banco de dados 

Para desenvolvimento do banco de dados foi usado como referência o Diagrama de 

Casos de Uso e as relações necessárias entre as tabelas para alcançar os requisitos do 

aplicativo. 

As tabelas criadas para compor o banco de dados são: 

- acesso; 

- categoria; 

- controle_alteracao 

- mensagem; 

- opiniao; 

- opiniao_nao_logado; 

- pontos; 

- problema; 

- problema_nao_logado; 

- questao; 

- questao_cadastrada; 

- questao_comentada; 

- questao_curtida; 

- questao_respondida; 

- troca_mensagem; 

- usuário. 

 

A Figura 24 apresenta o diagrama das tabelas que compõem o banco de dados e os 

respectivos relacionamentos. 
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Figura 24 – Diagrama das tabelas do banco de dados. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: apresentação das tabelas que compõe o banco de dados 
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4.3 Layouts de interatividade entre usuários e banco de dados 

 Demonstrativo do aplicativo desenvolvido e do website criado para gerenciar as 

informações. 

 

4.3.1 O aplicativo 

O aplicativo desenvolvido foi batizado de “app BIOGPM”, em que app e BIO se refere 

a abreviação de aplicativo e Biologia, G se refere ao ponto chave da pesquisa que é a 

gamificação, P é uma homenagem que o desenvolvedor fez a faculdade Promove, instituição 

em que este trabalho foi desenvolvido e M se refere a móvel.  

Utilizando o framework Ionic, as linguagens HTML, CSS, JavasCript, TypeScript e PHP 

através do software de desenvolvimento Visual Studio Code realizou-se a interface gráfica do 

aplicativo que permite a interação entre os usuários e o banco de dados, além de garantir as 

regras para lançamento dos dados e controles de acesso. 

A Figura 25 mostra a Tela inicial do aplicativo. A Figura 25A mostra o aplicativo sendo 

utilizado em um dispositivo móvel com sistema operacional iOS, a Figura 25B no Android e a 

Figura 25 C no Windows Phone. 

 

Figura 25 – Tela inicial do aplicativo sendo executada nas três principais plataformas para 

dispositivos móveis. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: esta Figura mostra o aplicativo sendo utilizado nas três principais plataformas (Sistemas 

Operacionais) existentes para dispositivos móveis. 

A B C 
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 A Figura 26 mostra de forma detalhada as Telas iniciais do aplicativo. Os benefícios 

do aplicativo são demonstrados na Tela inicial (Figura 26A), nesta Tela o usuário pode clicar 

para ser direcionado para realizar o cadastro (Figura 26A1). Se o usuário já possuir cadastro, 

pode-se então confirmar suas credenciais (fazer o login) (Figura 26A2). 

Ao arrastar a Tela para o lado direito ou clicando na opção (Figura 26A3) aparece os 

informativos (Figura 26B) que o usuário pode utilizar o aplicativo sem possuir cadastro, 

relatando os benefícios que se perde em não realizar o login, se mesmo assim o usuário 

desejar utilizar o aplicativo sem realizar o cadastro, basta clicar na opção (Figura 26 B1) que 

será direcionado para a Tela que permite responder as perguntas de múltipla escolha. 

 

Figura 26 – Tela inicial do aplicativo Parte 1 (A) e Tela inicial do aplicativo Parte 2 (B). 

   

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 A Figura 27A permite ao usuário realizar o cadastro no aplicativo. Este cadastro é 

necessário uma única vez. Para se cadastrar (credenciar) o usuário precisa informar o seu 

nome, e-mail, senha, sexo, data de nascimento, tipo de usuário e escolaridade. No momento 

do cadastro é necessário que o aparelho esteja conectado na Internet para que as 

informações sejam salvas no servidor. 
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O usuário é cadastrado com sucesso no servidor se: as informações estiverem 

preenchidas corretamente, o aparelho possuir Internet e o e-mail informado não coincidir com 

outro e-mail já cadastrado anteriormente, pois, no sistema não é possível ter dois usuários 

com o mesmo e-mail. 

 Se o tipo de usuário cadastrado for um aluno, o acesso é liberado assim que finalizado 

o cadastro, mas, se o tipo de usuário for professor, é necessário enviar um documento 

comprovando a docência para o administrador. Este documento pode ser enviado através do 

aplicativo ou por e-mail. Após a validação do administrador, o professor poderá confirmar as 

suas credenciais na Tela de login (Figura 27B) e acessar todas as funcionalidades destinadas 

a ele no aplicativo. 

 

Figura 27 – Tela de cadastro dos usuários (A) e Tela de login (B). 

   
Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: esta Figura mostra a Tela (A) que permite ao usuário realizar o cadastro no aplicativo. A Tela de 

login (B) permite ao usuário confirmar as suas credenciais para ter acesso a outras funcionalidades 
do aplicativo. (B1) permite entrar com o e-mail, (B2) a senha, (B3) faz a verificação das credenciais 
no servidor, (B4) direciona o usuário para Tela de cadastro e (B5) abre a Tela permite a 
recuperação da senha. 
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 A Tela de login (Figura 27B) permite fazer a validação das credenciais para então 

liberar o acesso à plataforma com as funcionalidades do usuário cadastrado. Nesta Tela, o 

usuário entra com suas credenciais: e-mail (Figura 27B1) e senha (Figura 27B2). 

O botão (Figura 27B3) só é liberado para clicar após o usuário digitar as suas 

credenciais: e-mail e senha.  

 A opção (Figura 27B4) direciona o usuário para a Tela de cadastro. Se o usuário já 

possuir um cadastro e esqueceu a senha, a opção (Figura 27B5) abre a Tela para recuperação 

da senha.  

 O usuário que escolher não realizar o login, poderá responder as questões (Figura 28), 

porém perde os benefícios de pesquisar e tirar dúvidas com outros alunos e professores, não 

soma pontos, não participa do ranking, não possui estatísticas de acesso, não comenta e não 

visualiza os comentários nas questões. 

 

Figura 28 – Tela de perguntas do usuário que não confirmou suas credenciais. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: essa Figura mostra a Tela que permite ao usuário responder diversas questões de múltipla 

escolha. 
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Na Figura 29 é apresentado a Tela contendo os menus do usuário que não confirmou 

suas credenciais. Ao escolher a opção (Figura 29D) a Tela com as informações sobre o 

sistema (Figura 30B) é apresentada. 

 O usuário pode relatar um problema encontrado no aplicativo, para isto deve-se 

escolher a opção (Figura 29E). Para cadastrar uma opinião deve-se utilizar a opção (Figura 

29F). 

 Ao escolher a opção (Figura 29G) o aplicativo abre a Tela que permite ao usuário 

realizar o cadastro no sistema, a opção (Figura 29H) abre a Tela de login e a opção (Figura 

29I) abre a Tela para responder questões. 

 

Figura 29 – Tela contendo os menus com as opções do aplicativo para o usuário que não 

confirmou as suas credenciais na Tela de login. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: esta Figura mostra a Tela contendo os menus do usuário que não confirmou suas credenciais. 

(A), (B) e (C) são opções disponíveis apenas para usuários que confirmem as credenciais. (D) 
abre a Tela com informações do aplicativo, (E) permite abrir a Tela para reportar um problema, (F) 
direciona o usuário para a Tela de Opiniões, (G) abre a Tela de cadastro, (H) direciona para a Tela 
de login e (I) abre a Tela para responder as questões. 

 

 

Ao escolher o menu estatísticas (Figura 29A), pesquisar alunos (Figura 29B) ou 

pesquisar professores (Figura 29C) o usuário é informado que estas opções estão disponíveis 
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apenas para os usuários que confirmaram suas credenciais (Figura 30A) e mostra uma 

mensagem tentando convencer o usuário a realizar o cadastro. 

 

Figura 30 – Tela informando ao usuário que a opção selecionada é permitida apenas para 

quem se credenciar (A) e Tela com informações sobre o aplicativo (B). 

    
Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: esta Figura mostra a Tela (A) informando ao usuário que a opção selecionada está disponível 

apenas para quem se credenciar na Tela de login. A Tela (B) mostra as informações do aplicativo. 
 

 

 A Figura 31A mostra a Tela que permite relatar um problema encontrado no aplicativo. 

Na Figura 31A1 o usuário entra com o seu nome, em Figura 31A2 com o e-mail ou telefone, 

em Figura 31A3 a mensagem relatando o problema encontrado e para concluir é necessário 

que o usuário clique no botão (Figura 31A4). 

 A Tela para registrar uma opinião é mostrado na Figura 31B, para registrar uma opinião 

o processo é idêntico ao supracitado em relatar problema. 
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Figura 31– Tela que permite relatar um problema (A) e Tela que permite registrar uma opinião 

(B). 

    
Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: esta Figura mostra os itens da Tela que permite relatar problemas(A). O nome é inserido no 

objeto (A1), o e-mail ou telefone no objeto (A2), o relato do problema no objeto (A3) e para registrar 
o problema no banco de dados o usuário deve clicar no botão (A4). A Tela para relatar opiniões é 
mostrado em (B). 

 

 

 A Figura 32 mostra a Tela que permite ao usuário que confirmou suas credenciais na 

tela de login responder as perguntas, realizar um novo comentário e visualizar os comentários 

anteriores se houver. A opção (Figura 32A) abre a Tela de menus, a Figura 32B são as opções 

da pergunta, a Figura 32C é o botão para confirmar a resposta. Na Figura 32D é apresentado 

o menu inicial após o login. A Figura 32E o menu para abrir a Tela de desafios e a Figura 32F 

o menu que abre a Tela de configurações.  
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Figura 32 – Tela de perguntas e respostas do aplicativo. 

                 
Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: esta Figura mostra a Tela que permite ao usuário que confirmou suas credenciais responder e 

comentar as perguntas. A opção (A) abre a Tela de menus, (B) opções da pergunta, (C) botão 
para confirmar resposta. (D) menu inicial após o login. (E) menu para abrir a Tela de desafios. (F) 
menu que abre a Tela de configurações.  

 

 

A Figura 33 mostra a Tela de desafios, nela é possível participar de um jogo de 

perguntas com um tempo programado para respostas, quanto mais questões o usuário 

responder neste tempo programado, mais pontos é adquirido. 
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Figura 33 – Tela de desafio. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: esta Figura mostra a Tela que permite ao usuário participar do desafio de perguntas. 

 

 

A Figura 34 apresenta a Tela de Configurações do usuário. A opção (Figura 34A) abre 

a Tela com informações do perfil do usuário. A opção (Figura 34B) abre a Tela de estatísticas, 

contendo informações como: quantidade de questões respondidas, quantidade de acertos, 

porcentagem de aproveitamento, número de questões comentadas e a data do último acesso.  

A opção (Figura 34C) permite sair do aplicativo. A opção (Figura 34D) abre a Tela que permite 

a desativação da conta do usuário. A opção (Figura 34E) abre a Tela para reportar um 

problema encontrado no aplicativo e a opção (Figura 34F) abre a Tela para registrar opiniões. 
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Figura 34 – Tela de Configurações do usuário. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: esta Figura mostra as opções da Tela Configurações. (A) abre a Tela com o perfil do usuário, (B) 

abre a Tela de estatísticas, (C) permite sair do aplicativo, (D) abre a Tela que permite a desativação 
da conta do usuário. (E) abre a Tela para reportar um problema encontrado no aplicativo e (F) abre 
a Tela para registrar opiniões. 

 

 

A Figura 35A mostra a Tela de perfil contendo as informações pessoais do usuário, 

como: e-mail, data de nascimento, senha e tipo de usuário. A opção (Figura 35A1) abre a Tela 

que permite fazer alterações nas informações pessoais. 

 A Figura 35B exibe a Tela a tela de estatística com informações de acesso e 

usabilidade do usuário. Nesta Tela é possível ver: a quantidade de questões respondidas, o 

número de acertos, a quantidade de questões que este usuário comentou, a data do último 

acesso, a porcentagem de acertos nas questões e o número de vezes que este usuário 

acessou o sistema. 
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Figura 35 – Tela do com informações do perfil do usuário (A) e Tela com as estatísticas do 

usuário (B). 

   
Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: esta Figura mostra a Tela com informações do perfil do usuário(A), a opção para editar as 

informações do perfil (A1) e a Tela com as informações das estatísticas de acesso (B).    

 

 

 A Figura 36A permite ao usuário que confirmou suas credenciais na tela de login relatar 

um problema encontrado no aplicativo. Para isto o usuário deve digitar o seu problema em 

Figura 36A1 e clicar no botão (Figura 36A2) para concluir. A Figura 36B mostra a Tela que 

permite ao usuário registrar uma opinião. O processo é idêntico ao de relatar um problema, 

basta o usuário digitar a opinião (Figura 36B1) e clicar no botão (Figura 36B2) para concluir o 

processo. 
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Figura 36 – Tela para reportar problema (A) e Tela para opinar no aplicativo (B). 

  
Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: esta Figura mostra a Tela que permite relatar um problema (A) e a Tela para expressar uma 

opinião sobre o aplicativo (B). 

 

 

A Figura 37 mostra a Tela com as opções de menus do usuário que confirmou as 

credenciais na Tela de login. O menu (Figura 37A) abre a Tela com informações do aplicativo, 

o menu (Figura 37B) abre a Tela contendo o ranking dos melhores alunos, o menu (Figura 

37C) abre a Tela com as questões comentadas por outros alunos e professores, o menu 

(Figura 37D) abre a Tela com as mensagens recebidas, o menu (Figura 37E) abre a Tela para 

pesquisar alunos, o menu (Figura 37F) abre a Tela para pesquisar professores, o menu 

(Figura 37G) abre a Tela para registrar opiniões e o menu (Figura 37H) abre a Tela para 

registro de erros encontrados no aplicativo. 
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Figura 37 – Tela com as opções de menus do usuário que confirmou as credenciais na Tela 

de login. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: esta Figura mostra a Tela com as opções de menus do usuário que confirmou as credenciais na 

Tela de login. (A) menu que abre a Tela com informações do aplicativo, (B) menu que abre a Tela 
contendo o ranking dos melhores alunos, (C) menu para abrir a Tela com as questões comentadas, 
(D) menu que abre a caixa de mensagem do usuário, (E) menu que abre a Tela para pesquisar 
alunos, (F) menu que abre a Tela para pesquisar professores, (G) menu que abre a tela para 
registrar opiniões e (H) menu que abre a Tela para registro de erros encontrados no aplicativo. 

 

 

A Figura 38 permite visualizar o ranking dos usuários com melhor pontuação. A opção 

(Figura 38A1) mostra a Tela de Ranking com o nome e pontuação dos alunos (Figura 38A). 

A opção (Figura 38B1) exibe a Tela de Ranking com o nome e pontuação dos professores 

(Figura 38B). 
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Figura 38 – Tela que permite visualizar o ranking dos usuários com melhor pontuação.  

   

Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: esta Figura mostra a Tela de Ranking com o nome e pontuação dos alunos (A) e professores (B) 

com mais pontos. 

 

  

A Figura 39 exibe a Tela das questões que já foram comentadas. Nesta Tela o 

usuário pode visualizar as questões, deixar um comentário ou responde-las. 
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Figura 39 – Tela para visualizar e responder as questões comentadas. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: esta Figura mostra os itens da Tela que permite visualizar, comentar e responder as perguntas 

que já foram comentadas por outros usuários. 

 

 

 A Figura 40 demonstra a Tela de uma troca de mensagens entre aluno e professor. A 

opção (Figura 40A1) serve para digitar o texto e a opção (Figura 40A2) confirma o envio. A 

(Figura 40B) mostra a Tela para pesquisar alunos cadastrados no aplicativo. Esta Tela é 

idêntica à de pesquisar professor, detalhada na Figura 41B. 
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Figura 40 – Tela de troca de mensagens entre usuários (A) e Tela para pesquisar alunos (B). 

   
Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: esta Figura (A) exibe a caixa de mensagem do usuário credenciado. Em (A1) é possível digitar a 

mensagem e após clicar em (A2) a mensagem é enviada. A figura (B) serve para pesquisar alunos 
cadastrados.  

 

 

A Figura 41A exibe a Tela que permite pesquisar professores. A Figura 41B mostra a 

Tela após realizar uma pesquisa, em Figura 41B1 foi digitado o nome do professor que se 

deseja pesquisar, em seguida clicou-se no botão (Figura 41B2) para realizar a pesquisa. É 

retornado do banco de dados todos os professores que possuem o nome igual ao pesquisado 

ou que tenha em seu nome os caracteres digitados em sequência. O resultado da pesquisa é 

mostrado em (Figura 41B3). O item (Figura 41B4) abre a Tela que permite enviar uma 

mensagem para o professor.  
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Figura 41 – Tela para pesquisar professores. 

  
Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: esta Figura mostra a Tela que permite pesquisar professores (A). Em (B) é mostrado a Tela após 

realizar uma pesquisa, em (B1) foi digitado o nome, (B2) é o botão que inicia o processo de 
pesquisa, (B3) o nome dos professores encontrados na pesquisa e (B4) o item que abre a Tela 
que permite enviar uma mensagem para o professor.  

 

 

 

4.3.2 Website para gerenciar as informações 

Para o gerenciamento das informações no aplicativo foi elaborado um website que 

permite aos administradores e professores administrarem as informações com mais agilidade, 

pois, pode ser acessado com um visual melhor através de computadores e notebooks, que, 

por possuírem uma tela maior, têm-se uma melhor praticidade em executar tarefas como: 

- cadastrar e alterar perguntas; 

- liberar as questões cadastradas pelos professores;  

- cadastrar e alterar categorias;  

- responder mensagens;  

- cadastrar e liberar o acesso para outros professores. 
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Este website também pode ser acessado através dos dispositivos móveis, a 

compatibilidade com telas maiores é uma alternativa a mais para os professores e 

administradores cadastrados. 

A Figura 42 mostra a Tela inicial do website. A opção (Figura 42A) acessa a Tela que 

exibe as informações do website (Figura 43). A opção (Figura 42B) abre a Tela que permite 

confirmar as credenciais do usuário (Figura 44).  

 

Figura 42 – Tela inicial do website. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: esta Figura mostra a Tela inicial do website. O item do Menu (A) acessa a página com 

informações do website, o item de Menu (B) acessa a página de Login. 

 

 

 A Figura 43 exibe a Tela com as informações do website e instituições que apoiaram 

este trabalho. 
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Figura 43 – Tela com informações sobre o website. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: esta Figura mostra a Tela com informações sobre o website e apoio. 

 

A Figura 44 mostra a Tela de login que permite fazer a validação das credenciais dos 

usuários. 

 

Figura 44 – Tela de login. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: esta Figura mostra a Tela de login para confirmação das credenciais. O item (A) o usuário digita 
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o e-mail, em (B) digita a senha e o botão (C) inicia o processo de verificação das credenciais no 
banco de dados. O item (D) abre a Tela de cadastro e o item (E) abre a Tela para recuperação da 
senha. 

 

 

 Para confirmar as credenciais é necessário entrar com o e-mail (Figura 44A) e senha 

(Figura 44B) do usuário, em seguida clicar no botão (Figura 44C) para iniciar o processo de 

verificação das credenciais no servidor. Se o usuário esquecer a senha, pode-se então 

escolher a opção (Figura 44D) para abrir a Tela de recuperação da senha e se o usuário não 

possuir cadastro, pode então criar um acessando a opção (Figura 44E). 

 A Figura 45 mostra a Tela de cadastro do usuário. 

 

 

Figura 45 – Tela para cadastro de administradores e professores. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: esta Figura mostra a Tela que permite o cadastro de professores. 

 

 

A Figura 46 exibe a Tela inicial de um professor que confirmou as credenciais na Tela 

de login. Nesta Tela o professor tem as seguintes opções: listar categoria (Figura 46A), 

cadastrar categoria (Figura 46B), Listar questões (Figura 46C), listar as questões que ele 

cadastrou (Figura 46D), cadastrar questões (Figura 46E), visualizar mensagens (Figura 46F) 
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e visualizar todos os usuários cadastrados (Figura 46G). É possível também alterar os dados 

do professor (Figura 46H). 

 

Figura 46 – Tela inicial do professor que confirmou suas credenciais. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: esta Figura mostra a Tela inicial após a confirmação das credenciais do professor. O item de 

Menu (A) acessa a lista de categorias. (B) abre a Tela para cadastrar categoria. (C) permite 
visualizar as questões cadastradas. (D) acessa as questões cadastradas pelo usuário 
credenciado. (E) abre a Tela para cadastrar novas questões. (F) acessa a caixa de mensagem, 
(G) lista os usuários cadastrados e (H) acessa a Tela para alterar os dados pessoais deste usuário. 

 

 

A Figura 47 mostra a Tela das categorias cadastradas. Estas categorias podem ser 

cadastradas e alteradas por qualquer professor e administrador. 

 

  

C

A

E

G

B

D

F

H



81 
 

Figura 47 – Tela da lista das categorias cadastradas. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 A Figura 48 demonstra a Tela para cadastrar categoria. Para cadastrar uma categoria 

o usuário deve digitar o nome em Figura 48A e clicar no botão (Figura 48B). Se não existir 

uma categoria já cadastrada com o nome escolhido, uma nova instância de categoria é criada 

no banco de dados. 

 

Figura 48 – Tela que permite cadastrar novas categorias. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: esta Figura mostra a Tela para cadastro de categorias. No item (A) o usuário digita o nome da 

categoria e no botão (B) confirma o cadastro. 

 

 A Figura 49 mostra a Tela de visualização das questões cadastradas. 

 

A

B
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Figura 49 – Tela que permite visualizar todas as questões cadastradas. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: esta Figura mostra a Tela de visualização das questões cadastradas. Para ter mais detalhes de 

cada questão o usuário deve clicar na opção (A). 

 

 Ao escolher a opção (Figura 49A) os detalhes da questão são mostrados Na Figura 

50. 

 

Figura 50 – Tela com os detalhes da questão selecionada. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

A
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Todos os professores podem visualizar todas as questões, porém, o professor só pode 

alterar as questões que ele mesmo cadastrou. 

A Figura 51 mostra a Tela com os detalhes de uma questão cadastrada pelo professor 

que confirmou suas credenciais. Ao escolher a opção (Figura 51A) a Tela que permite alterar 

os dados da questão é exibida. 

 

Figura 51– Tela com os detalhes da questão cadastrada pelo professor que realizou o login. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: esta Figura mostra a Tela com a questão detalhada do professor que cadastrou. É possível fazer 

alterações na pergunta acessando o item (A).  

 

  

 A Figura 52 mostra a Tela que permite fazer alterações em uma questão cadastrada.  

  

A
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Figura 52 – Tela de alteração de uma questão cadastrada. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: esta Figura mostra a Tela de alteração de uma pergunta cadastrada. 

 

 A Figura 53 mostra a Tela de visualização das mensagens recebidas pelo professor. 

 

Figura 53 – Tela de visualização das mensagens recebidas pelo professor. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: esta Figura mostra a Tela com o nome dos usuários que já enviaram uma mensagem para o 

professor. Ao acessar a opção (A) a Tela com os detalhes da conversa é mostrada. 

A
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 Ao escolher a opção (Figura 53A) é mostrada a Tela com os detalhes da conversa na 

Figura 54. 

 

Figura 54 – Tela da troca de mensagens entre usuários. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: esta Figura exibe a Tela com o os detalhes de uma troca de mensagens entre professor e aluno. 

 

 A Figura 55 mostra a Tela que permite a alteração dos dados pessoais do usuário. 

 

Figura 55 – Tela de alteração dos dados pessoais do usuário. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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 A Figura 56 demonstra a Tela que exibe todos os usuários cadastrados. 

 

Figura 56 – Tela que exibe todos os usuários cadastrados. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Os administradores têm a permissão de fazer qualquer alteração no sistema. Além das 

opções já mostradas para os professores eles ainda podem: 

- liberar questões cadastradas pelos professores; 

- liberar o acesso para professores; 

- bloquear um usuário; 

- alterar qualquer questão; 

- cadastrar um usuário; 

 

A Figura 57 mostra a Tela inicial do administrador que confirmou suas credenciais. O 

item de Menu (Figura 57A) acessa a lista de categorias. O item (Figura 57B) permite visualizar 

as questões cadastradas. O item (Figura 57C) acessa as questões cadastradas pelo 

administrador credenciado. O item (Figura 57D) abre a Tela para cadastrar novas questões. 

O item de Menu (Figura 57E) acessa a Tela que permite liberar as questões pendentes. O 

item (Figura 57F) acessa a caixa de mensagem, o item O item (Figura 57G) lista os usuários 

cadastrados, O item (Figura 57H) acessa a Tela para cadastrar usuários e o item (Figura 57I) 

mostra a Tela que permite liberar o acesso para os usuários pendentes. 
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Figura 57 – Tela inicial do administrador que confirmou suas credenciais. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: esta Figura mostra a Tela inicial após a confirmação das credenciais do administrador. O item de 

Menu (A) acessa a lista de categorias. (B) permite visualizar as questões cadastradas. (C) acessa 
as questões cadastradas pelo administrador credenciado. (D) abre a Tela para cadastrar novas 
questões. (E) acessa a Tela que permite liberar as questões pendentes. (F) acessa a caixa de 
mensagem, (G) lista os usuários cadastrados, (H) acessa a Tela para cadastrar usuários e (I) 
mostra a Tela que permite liberar o acesso para os usuários pendentes. 

 

 

 A figura 58 mostra a tela que permite aos administradores visualizar as questões 

pendentes. Quando um professor cadastra uma pergunta automaticamente o status desta 

pergunta fica como pendente, sendo necessário um administrador avaliar e alterar o status 

para ativo, só após a liberação, que a pergunta aparecerá no aplicativo para os alunos 

responderem. 
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Figura 58 – Tela de visualização das questões pendentes. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: esta Figura exibe a Tela com as questões que estão pendentes e aguardando a avaliação de um 

administrador. Para aprovar ou excluir a questão o administrador precisa acessar o item (A). 

 

 Ao escolher a opção (Figura 58A), a Tela (Figura 59) é aberta com as opções para 

liberar ou excluir a questão pendente. 

 

Figura 59 – Tela de permite gerenciar as questões pendentes. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: esta Figura mostra a Tela que permite o administrador liberar a questão para ser respondida no 

aplicativo ou excluí-la. Para liberar o administrador deve selecionar o botão (A), para excluir deve 
acessar o botão (B). 

A

A B
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É necessário que o administrador clique no botão (Figura 59A) para que a questão 

apareça no aplicativo para outros usuários responderem. Se o administrador entender que 

esta questão não está adequada, ou, que seja uma questão duplicada, pode-se então excluí-

la clicando no botão (Figura 59B). 

 A Figura 60 exibe os usuários que estão com o status pendente. Quando um professor 

realiza o cadastro o status deste é automaticamente gravado no banco de dados como 

pendente, sendo necessário o administrador avalia-lo e se o mesmo for realmente um 

professor liberar o acesso, mudando o seu status para ativo escolhendo a opção (Figura 60A). 

 

Figura 60 – Tela que permite aos administradores liberar o acesso dos professores. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: esta Figura exibe a Tela que permite aos administradores liberar o acesso para os professos. 

Para liberar o acesso o administrador deve escolher a opção (A).  

 

 Por ter acesso máximo as informações do website e do aplicativo, o administrador 

pode alterar as informações de qualquer outro usuário. A Figura 61 mostra a Tela que permite 

o administrador escolher um usuário para fazer as alterações necessárias. 

  

A
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Figura 61 – Tela que permite aos administradores alterar as informações de qualquer usuário. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: esta Figura exibe a Tela que permite aos administradores selecionar um usuário para realizar 

alterações. Para fazer as alterações o administrador deve escolher a opção (A). 

 

 Ao escolher a opção (Figura 61A) a Tela com informações do usuário selecionado é 

carregado para alterações. 

 

  

A
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4.4 Acesso ao aplicativo e ao website 

 Pode-se realizar um acesso para demonstração da plataforma utilizando as 

credenciais de professor e administrador previamente cadastrados. 

 

a) Credenciais para acesso como professor: 

- Endereço: appbiogpm.com 

- Identificação do usuário: professor@appbiogpm.com 

- Senha: 2018 

 

b) Credenciais para acesso como administrador: 

- Endereço: appbiogpm.com 

- Identificação do usuário: adm@appbiogpm.com 

- Senha: 2018 

 

O aplicativo pode ser baixado e instalado para as principais plataformas no endereço: 

appbiologiagpm.com/app. 
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5 DISCUSSÃO SOBRE O APLICATIVO DESENVOLVIDO, A BASE DE DADOS 

E O SISTEMA GERENCIADOR DO APLICATIVO 

 Esta seção tem como objetivo discutir os recursos desenvolvidos, verificar se os 

resultados obtidos contemplam a base teórica selecionada para o estudo, a metodologia 

adotada e a hipótese básica orientadora do estudo: a utilização de um aplicativo como 

ferramenta didática, contendo inúmeras questões de diversos conteúdos, auxiliará o processo 

de aprendizagem do aluno em Biologia.  

 

5.1 Armazenamento de dados 

O banco de dados foi criado de forma que atendesse as necessidades dos usuários, 

classificados em aluno, professor e administrador. Todos os dados foram lançados no sistema 

vinculados a uma modalidade de usuário e apresentou tempo de resposta satisfatório e dentro 

do esperado. 

Nos testes foi utilizado um servidor online para armazenamento dos dados, sendo 

necessário a conexão com a Internet para gravar e pesquisar informações no BD. Foram 

testadas as seguintes modalidades de usuários: 

- Administrador: permitiu gerenciar qualquer informação armazenada no BD, o 

mesmo pôde gerenciar as categorias, alterar, cadastrar, excluir e validar as 

questões, controlar as mensagens, além de cadastrar e alterar os dados dos 

usuários e liberar o acesso dos mesmos no sistema. 

- Professor: foi possível cadastrar e alterar as categorias, cadastrar novas 

questões, responde-las, comentá-las e interagir com os alunos. 

- Aluno: realizou o cadastro, respondeu, comentou e curtiu as questões e 

interagiu com os professores e administradores. 

 

Este controle de modalidade foi possível, pois todos os usuários possuem uma senha 

individual para acessar o sistema e as inclusões/alterações de dados são baseadas nessa 

informação para manter o registro de quem as efetuou. 

O cadastro de informações no sistema se mostrou eficaz para o propósito que se 

destina. Os usuários, as mensagens, as categorias e as questões, foram incluídos e alterados 

de forma rápida e simples, sem necessidade de interação com o código do sistema ou com 

banco de dados. 

Através das informações gravadas no banco de dados, foi possível gerar estatísticas 

de acesso do usuário, verificar quando e quantas vezes cada usuário acessou o sistema, 

quantas questões cadastrou, quantas questões respondeu e quantas questões acertou. Com 
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essas informações de acesso foi permitido também gerar um ranking dos usuários que se 

destacam na utilização do sistema, seja por responder questões ou por ajudar no processo 

de aprendizagem. 

As consultas realizadas através de SQL são construídas em tempo de execução, 

sempre que uma Tela é aberta, de acordo com os campos que são requisitados pelo sistema. 

O sistema comporta o cadastro ilimitado de usuários, categorias, questões e 

mensagens (restrito somente ao tamanho do plano de hospedagem ou do Hard drive). 

 

5.2 Aplicativo desenvolvido e website gerenciador de informações 

 Desenvolveu-se neste trabalho um aplicativo gratuito para dispositivos móveis como 

ferramenta didática para ensino em Biologia utilizando os conceitos da gamificação, capaz de 

auxiliar e motivar os alunos. Apelidado de appBioGPM, este aplicativo apresenta uma 

alternativa para estudar Biologia, principalmente quando se trata de dispositivos móveis, 

porque permite utilizá-lo a qualquer momento e em qualquer lugar. O mesmo foi desenvolvido 

em forma de jogo, em que os jogadores se envolvem em um desafio abstrato, definido por 

regras, interatividade e feedback, que resulta em uma saída quantificável e frequentemente 

provoca uma reação emocional. 

O aplicativo desenvolvido, tem potencial de melhorar os métodos de estudo e 

minimizar o tempo ocioso dos estudantes, pois, é fácil de ser instalado e utilizado. Permite 

ainda a interação entre os usuários. 

Para que o produto desenvolvido alcance seus objetivos e melhore os métodos de 

estudo, por exemplo, minimizar o tempo ocioso dos alunos e melhorar o aproveitamento nos 

exames de Biologia, é necessário uma dedicação especial dos professores que utilizam o 

aplicativo, visto que, a qualidade do conteúdo está vinculada a esta modalidade de usuário, 

pois, o mesmo é responsável por cadastrar questões e tirar dúvidas dos alunos. Além disso, 

é de suma importância o engajamento dos professores e alunos, pois, isso motiva os 

professores a aprimorarem seu processo didático e os alunos mais disposição para aprender, 

porque é a motivação que impulsiona e torna agradável o aprendizado, sendo que um aluno 

motivado tende a demonstrar melhor desempenho e resultado. 

O não engajamento de professores e alunos pode trazer prejuízos para ambos, 

causando para o último desmotivação, dificuldade em absorver o conteúdo ministrado, 

consequentemente, baixo rendimento e em casos mais graves, abandono de sua instituição 

de ensino. 

Nas obras de Groh (2012), Alves (2015) e Tolomei (2017), os autores relatam que a 

falta de uso da tecnologia no ensino, juntamente com a acomodação dos professores e a falta 

de preocupação em instigar o aluno, contribuem para a falta de motivação e desempenho 
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abaixo do esperado dos estudantes. Ressaltam ainda que o ambiente de aprendizagem é 

pouco motivador, pois, a maioria dos professores passou por escolas de ambiente conteudista 

e hoje as pessoas não têm mais esse perfil. Soma-se a estes fatores supracitados, o pouco 

uso da tecnologia pelos professores no ensino. 

 Estes fatores contribuíram para a ideia deste trabalho, e o appBioGPM foi 

desenvolvido para propiciar ensino, treinar pessoas para processos seletivos, permitir 

autoavaliação, ser de uso fácil, acessível e gratuito. Para facilitar o gerenciamento das 

informações do aplicativo, foi desenvolvido também um website para acesso dos professores 

e administradores. O website é compatível quando acessado por dispositivos móveis, mas, 

possui uma interface com maior adaptação e permite maior agilidade sendo visualizado em 

telas maiores, como as presentes em notebooks e computadores. 

 O website foi acessado através da Internet em diferentes computadores, em todos os 

testes o sistema funcionou de forma agradável e sem apresentar falhas, permitindo inserir, 

alterar, gravar e excluir informações. O website demonstrou instabilidade apenas quando não 

existia a conexão do aparelho com a Internet, fator já esperado, pois, a Internet é essencial 

para o correto funcionamento do sistema. 

 O aplicativo foi acessado e testado em vários celulares, com sistemas operacionais 

diferentes e funcionou em todos os testes, apresentando um bom tempo de resposta dentro 

do esperado. Nos testes não houve perda de informações ou lentidão do sistema durante 

estes procedimentos. 

  A principal desvantagem do aplicativo desenvolvido está no fato de ser focado para 

estudantes de uma única área, que é a Biologia. Para os projetos futuros, tem-se a ideia de 

liberar o aplicativo para as demais áreas do conhecimento, mas, será necessária uma equipe 

maior juntamente com a colaboração de mais professores, pois aumentará as funcionalidades 

de controle e acesso. 

 

5.3 Trabalhos relacionados 

Durante o desenvolvimento do appBioGPM foram encontrados outros aplicativos 

votados para a resolução de exercícios com foco em Biologia, mas nenhum com as mesmas 

especificações e que atenda os objetivos do aplicativo desenvolvido neste trabalho. Foram 

encontrados os seguintes aplicativos: 

- Biology Quiz; 

- BioTest; 

- Biologia Vestibular; 

- BioApp; 

- Biologia Digital; 
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- Biologia 100; 

 

O Biology Quiz é um aplicativo com interface colorida e com figuras ilustrativas 

voltadas para o público infantil, o idioma padrão é o inglês e não possui tradução para 

português. Este app possui muitas propagandas relacionadas a temas que não condiz com o 

conteúdo do aplicativo. 

 O aplicativo Bio Test possui apenas questões da categoria Biologia celular disponível 

gratuitamente, todas as outras questões relacionadas a outra categoria são pagas. Na 

utilização deste aplicativo o mesmo apresentou muitos travamentos e dificuldades para ser 

encerrado. 

 O aplicativo Biologia Vestibular é uma plataforma para estudar Biologia e não possui 

nenhuma questão para ser respondida. Neste app o usuário pode realizar o download de 

apostilas ou ler conteúdos no próprio aplicativo. 

 O BioApp é um aplicativo com inúmeras questões na área da Biologia, possui ranking 

dos melhores usuários, o idioma padrão é o inglês, não possuindo tradução para português.  

 O aplicativo Biologia Digital e o app Biologia 100 possuem inúmeras questões das 

áreas da Biologia, mas todas no formato de texto, não permitindo ao usuário respondê-las 

diretamente no aplicativo, consequentemente não existe a possibilidade de gerar estatística 

de acesso e acertos do usuário. 

Os aplicativos testados não permitem a interação entre os usuários, sendo assim, não 

é possível sanar as dúvidas de quem o utiliza, também não é possível comentar as questões 

e verificar estatísticas de acesso. Um fator que se destacou de maneira negativa em quase 

todos os aplicativos testados foi a quantidade de propagandas que apareceram durante a 

utilização dos mesmos, propagandas que na maioria das vezes eram desinteressantes e 

cobriam toda a Tela do aparelho, fazendo o usuário desconcentrar-se, perder o foco e sair do 

aplicativo. 

 Diante disto, pode-se afirmar que nenhum aplicativo encontrado durante esta pesquisa 

realiza as mesmas funcionalidades do app desenvolvido. Sendo assim, espera-se que o 

website e o aplicativo appBioGPM cumpra com seu propósito, trazendo comodidade e 

conhecimento aos estudantes. 
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6 CONCLUSÃO 

O ensino nas modalidades atuais passa por algumas dificuldades, segundo Tolomei 

(2017) a falta de motivação, o não uso das tecnologias no ensino, juntamente com a 

acomodação dos professores e a falta de preocupação em instigar o aluno, são fatores que 

contribuem para o baixo desempenho do mesmo. 

Através deste estudo observou-se que a aprendizagem necessita de motivações para 

um envolvimento intenso e satisfatório. Nesse contexto o uso da gamificação surge no âmbito 

educacional como uma alternativa, isso por fazer com que o ensino seja mais atrativo aos 

estudantes, uma vez que se utiliza elementos encontrados em jogos e os insere em contextos 

diferentes, buscando transportar o aspecto lúdico e motivacional dos games para outros 

ambientes. 

A pergunta norteadora do estudo foi no sentido de verificar se a utilização de 

aplicativos voltados para educação pode simplificar e aprimorar o conhecimento dos alunos 

na disciplina de Biologia e permitir o acesso a informação/ensino. Realizou-se uma pesquisa 

exploratória com pesquisa de campo de natureza quantitativa na qual foi aplicado um 

questionário aos alunos do ensino médio do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – 

Campus Avançado Janaúba para conhecer o perfil dos alunos em relação ao uso de 

dispositivos móveis. Através da pesquisa foi possível descobrir a usabilidade dos dispositivos 

móveis, o percentual dos alunos que possuem um celular ou um aparelho móvel, a quantidade 

de alunos que utilizam estes aparelhos diariamente, o sistema operacional mais utilizado, o 

percentual dos alunos que utilizam o celular para estudar, a porcentagem dos alunos que 

possuem algum aplicativo de jogo e/ou estudo instalado em seu dispositivo e os principais 

objetivos de utilização do dispositivo móvel pelo aluno. 

Assim, a análise e interpretação dos dados da pesquisa, mostraram que 98,1% dos 

alunos possuem pelo menos um celular, destes, 97,2% são smartphones. O sistema 

operacional predominante nos aparelhos foi o Android, presente em 87.9% dos dispositivos, 

seguido pelo iOs com 12,1%. Todos os alunos que possuem celular acessam a Internet pelo 

aparelho e 89,8% utilizam o aparelho em intervalos inferiores a uma hora. 

A pesquisa ainda revelou que 94,4% dos alunos utilizam o celular para estudar e 50,5% para 

jogar. 67% dos alunos possuem algum app específico de estudo instalado no dispositivo 

móvel e 71% têm pelo menos um aplicativo de jogo. 

Com isso, desenvolveu-se neste trabalho um aplicativo gratuito para dispositivos 

móveis como ferramenta didática para ensino em Biologia utilizando os conceitos da 

gamificação, capaz de auxiliar e motivar os alunos. 

Os resultados da pesquisa geraram um aplicativo que pretende oferecer dados para 

comprovar a hipótese básica deste estudo, de que a utilização de um aplicativo como 
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ferramenta didática, contendo inúmeras questões de diversos conteúdos, auxilia o processo 

de aprendizagem do aluno em Biologia. Sobressai-se que o aplicativo desenvolvido, consiste 

também em melhorar os métodos de estudo e minimizar o tempo ocioso dos estudantes, pois, 

é fácil de instalar, fácil de utilizar, permite a interação entre os usuários e possui questões 

interessantes que despertam o interesse. 

Desta forma a pergunta de pesquisa elaborada para este estudo foi respondida e os 

objetivos propostos foram alcançados. 

Finalmente, espera-se, que este trabalho, contribua para o engajamento dos 

estudantes na área de Biologia, proporcionando uma ferramenta interativa e de uso fácil.  
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APÊNDICE A – Questionário para conhecer o perfil dos alunos dos cursos 

técnicos em Informática integrado ao ensino médio do IFNMG Campus 

Avançado Janaúba 

1. Qual a sua idade? (Anos completos) ________________ 

 

2. Informe o seu sexo 

(  ) Feminino    

(  ) Masculino 

 

3. Em qual turma você estuda? 

(  ) 1º Ano    

(  ) 2º Ano    

(  ) 3º Ano 

 

4. Você possui alguma renda mensal? 

(  ) Não 

(  ) Sim, menos de R$200,00 

(  ) Sim, entre R$200,01 e R$400,00  

(  ) Sim, entre R$400,01 e R$600,00 

(  ) Sim, entre R$600,01 e R$800,00 

(  ) Sim, acima de R$800,01 

 

5. Qual a renda mensal da sua família ou da(s) pessoa(s) responsável(is) por você? 

( ) Não tenho nenhuma pessoa sob minha responsabilidade 

( ) Não possui(em) renda própria atualmente 

( ) Até 500,00 Reais 

( ) Entre 500,01 e 1000,00 Reais 

( ) Entre 1.000,01 e 1500,00 Reais 

( ) Entre 1.500,01 e 2.000,00 Reais 

( ) Acima de 2.000,01 Reais 

 

6. Você já teve ou tem celular? 

(  ) Não 

(  ) Sim, já tive 

(  ) Sim, tenho um celular    

(  ) Sim, tenho dois celulares 

(  ) Sim, tenho mais de dois celulares 

 

Se você não possuir ou nunca possuiu um celular vá para a pergunta nº 13 

 

7. O seu celular possui aplicativos? 
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(  ) Sim    

(  ) Não 

 

8. Em que ano você adquiriu o último celular? ______________ 

 

9. Qual o valor de compra do seu celular mais recente? 

(  ) menos de R$300,00 

(  ) entre R$300,01 e R$600,00 

(  ) entre R$600,01 e R$900,00 

(  ) entre R$900,01 e R$1200,00 

(  ) entre R$1200,01 e R$2000,00 

(  ) Acima de R$2000,00 

 

10. Qual a marca do seu celular mais recente? 

(  ) Samsung       

(  ) LG       

(  ) Apple      

(  ) Motorola       

(  ) Sony     

(  ) Asus 

(  ) Nokia 

(  ) Lenovo 

(  ) Outra, especificar:_________________________________________ 

 

11. Qual o Sistema Operacional do seu celular mais recente? 

(  ) Android 

(  ) iOS (Apple) 

(  ) Windows Phone (Microsoft)      

(  ) Outro 

 

12. Qual a versão do Sistema Operacional do seu celular mais recente? 

________________________________________________________________________ 

 

13. Você possui algum outro dispositivo portátil? (tablet, iPad, notebook) 

(  ) Não 

(  ) Sim  

 

14. Qual o Sistema Operacional deste outro dispositivo? 

(  ) Não tenho outro dispositivo portátil 

(  ) Android 

(  ) iOS ou macOS (Apple) 

(  ) Windows Phone (Microsoft)      

(  ) Windows (Desktop) 
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(  ) Linux (Desktop) 

(  ) Outro 

 

Vá para a pergunta nº 22 se você não possui um celular ou um outro dispositivo.  

 

15. De qual forma você acessa a Internet no seu dispositivo? 

(  ) Não acesso à Internet pelo dispositivo 

(  ) Apenas através de conexões via operadoras (Vivo, Tim, Oi, Claro) 

(  ) Apenas em Redes sem fio (Wireless) 

(  ) Através de conexões via operadora (Vivo, Tim, Oi, Claro) e Wireless 

 

16. Com qual frequência você utiliza seu dispositivo móvel para utilizar algum 

aplicativo? 

(  ) em intervalos de 10 minutos aproximadamente 

(  ) em intervalos de 20 minutos aproximadamente 

(  ) em intervalos de 30 minutos aproximadamente 

(  ) em intervalos de 1 hora aproximadamente 

(  ) em intervalos superiores a 1 hora 

(  ) apenas quando recebo uma nova mensagem ou ligação. 

 

17. Dos aplicativos instalados no seu dispositivo, quais você utiliza diariamente? 

(  ) Whatsapp 

(  ) Instagram 

(  ) Facebook 

(  ) Bancos 

(  ) Jogos 

(  ) Estudo 

(  ) Outro(s). 

Especificar:____________________________________________________________ 

 

18. Dos aplicativos instalados no seu dispositivo, quais você utiliza semanalmente? 

(  ) Whatsapp 

(  ) Instagram 

(  ) Facebook 

(  ) Bancos 

(  ) Jogos 

(  ) Estudo 

(  ) Outro(s). 

Especificar:____________________________________________________________ 

 

19. Quais os objetivos de utilização do seu aparelho? 

(  ) Trabalho      (  ) Jogos 

(  ) Negócios (compra e venda)   (  ) Ouvir música 

(  ) Ligações e mensagens pessoais   (  ) Estudo 
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(  ) Relacionamento     (  ) Tirar fotos 

(  ) Outro. 

Especificar:____________________________________________________________  

 

20. Você tem algum aplicativo para estudo instalado em seu aparelho? 

(  ) Não 

(  ) Sim, tenho um 

(  ) Sim, de dois a quatro 

(  ) Sim, mais de quatro 

 

21. Você tem algum jogo instalado em seu aparelho? 

(  ) Não 

(  ) Sim, tenho um 

(  ) Sim, de dois a quatro 

(  ) Sim, mais de quatro 

 

22. Quando terminar o ensino médio, pretende fazer um Curso Superior em qual Área? 

(  ) Não pretendo fazer um Curso Superior 

(  ) Administração 

(  ) Curso na Área da Saúde (Enfermagem, Medicina, Biomedicina, Odontologia, Farmácia, 

etc.) 

(  ) Direito 

(  ) Engenharia (qualquer área das engenharias) 

(  ) Licenciatura em qualquer área do Núcleo Comum 

(  ) Ciência da Computação (Informática, Computação, Desenvolvimento de Sistemas, etc.) 

(  ) Outra. 

Especificar:_____________________________________________________________ 

 

23. Já fez a prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio)? 

(  ) Sim 

(  ) Não 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Conhecer o perfil dos alunos dos cursos técnicos em Informática integrado ao ensino 

médio do IFNMG Campus Avançado Janaúba com relação ao uso de dispositivos móveis 

 

O menor __________________________________________________________, 

nascido(a) em _____/_____/______ sob sua responsabilidade, está sendo convidado (a) 

como voluntário (a) a participar da pesquisa “Conhecer o perfil dos alunos dos cursos técnicos 

em Informática integrado ao ensino médio do IFNMG Campus Avançado Janaúba com 

relação ao uso de dispositivos móveis”, que está sendo desenvolvida pelo mestrando Rômulo 

Silveira Ramos, do curso de Tecnologia da Informação Aplicada a Biologia Computacional da 

faculdade Promove, sob a orientação do prof. Dr. Luiz Alexandre V. Magno, a ser realizada 

no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Avançado Janaúba, localizado na 

Avenida Brasil, nº334, centro, Janaúba/Mg. 

O objetivo da pesquisa é “descobrir o Sistema Operacional mais utilizado pelos alunos 

nos dispositivos móveis e verificar se os alunos utilizam esta ferramenta para estudar e jogar” 

e os benefícios esperados serão o desenvolvido de um aplicativo para ensino em biologia 

compatível com os sistemas operacionais mais utilizados pelos alunos, e disponibilizá-lo de 

forma gratuita nas principais plataformas. 

A participação do(a) seu (sua) filho(a) é muito importante, caso você concorde na 

participação do menor, ela se dará através de perguntas objetivas para serem respondidas 

em um questionário de múltipla escolha, que demora em média 5 minutos para serem 

respondidas. Esta pesquisa tem alguns riscos, que são: invasão de privacidade e desconforto 

ao(a) seu (sua) filho(a) ao responder alguma pergunta de cunho pessoal. Mas, para diminuir 

as chances desses riscos acontecerem, ressalto que não precisa responder a qualquer 

pergunta se sentir que ela é muito pessoal ou sentir desconforto em falar. 

Para participar desta pesquisa, o menor sob sua responsabilidade e você não irão ter 

nenhum custo, nem receberão qualquer vantagem financeira. Você como responsável pelo 

menor poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação dele a qualquer 

momento. Mesmo que você queira deixá-lo participar agora, você pode voltar atrás e parar a 

participação a qualquer momento. A participação dele é voluntária e o fato em não deixá-lo 

participar não vai trazer qualquer penalidade ou mudança na forma em que ele é atendido. 

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. O nome ou o material 

que indique a participação do menor não será liberado sem a sua permissão. O menor não 

será identificado em nenhuma publicação. 

Após a aplicação do questionário, será feito a análise dos dados pelo mestrando, em 

seguida será feito uma elaboração de apresentação gráfica com os resultados e apresentados 
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as turmas participantes da pesquisa. O mestrando também poderá utilizar os resultados da 

pesquisa em sua dissertação ou em qualquer outro trabalho acadêmico de sua autoria. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que 

uma será arquivada pelo pesquisador responsável e a outra será fornecida a você. Os dados 

coletados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 

3 (três) anos, e após esse tempo serão destruídos. Os pesquisadores tratarão a sua 

identidade com padrões profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resolução 

Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde), utilizando as informações somente para os fins 

acadêmicos e científicos. 

Caso sejam necessárias mais informações, por favor sinta-se à vontade para contatar 

o mestrando, Rômulo Silveira Ramos, através do telefone (38) 9 9821-5621 ou e-mail 

romulo.ramos@ifnmg.edu.br. Se você tiver alguma outra pergunta com relação aos seus 

direitos, poderá também contatar uma terceira parte/pessoa, CEP (Comitê de ética em 

Pesquisa). 

Declaro que concordo em deixá-lo participar da pesquisa e que me foi dada à 

oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Janaúba, ____ de ______________ de 2018. 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do (a) Responsável 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

 
Nome do Pesquisador Responsável: Rômulo Silveira Ramos 
Rua José Teotônio, nº 830, Esplanada 
Janaúba - MG 
CEP: 39445-129 
Fone: (38) 9 9821-5621  
E-mail: romulo.ramos@ifnmg.edu.br 
 
 
 
 
 

Em caso de dúvidas, com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá consultar: 
CEP - Comitê de Ética em Pesquisa 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 
Pró-Reitoria de Pesquisa 

CEP: 39.401-089 
Fone (38)3229-8180 / E-mail: smelocosta@gmail.com 


