DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE SOCIAL DE IDENTIFICAÇÃO
MUSICAL UTILIZANDO A GAMIFICAÇÃO
Eduardo Gabriel Thomas1
Professor Orientador: Saulo José Benvenutti2
Modalidade de apresentação: Exposição oral via Google Meet
RESUMO
Com a consolidação das redes sociais, existem diversos tipos de mídias que são
compartilhadas por meio dessas redes e, na maioria das vezes, é utilizado algum
tipo de música no fundo, porém, caso o áudio seja de má qualidade ou se trate de
uma versão alternativa da música, os aplicativos de reconhecimento automático não
têm sucesso em identificar a determinada música. Tendo isso em vista, o objetivo da
pesquisa é desenvolver um sistema de gamificação a uma rede social que promova
uma maneira de identificar o nome de músicas por meio da cooperação entre os
usuários. A presente pesquisa é classificada como qualitativa, utilizando de métodos
qualitativos a fim de explicar as razões do desenvolvimento da aplicação Android e
também com o intuito de justificar as tecnologias utilizadas. A pesquisa é de
natureza aplicada, já que conta com o desenvolvimento da plataforma proposta,
tendo seu objetivo classificado como explicativo, pois busca trazer uma visão de qual
é a necessidade e o potencial que uma aplicação movida pela comunidade com o
enfoque no reconhecimento de músicas. O resultado esperado é de que a
gamificação sirva como ponte para o propósito da aplicação, que é o de identificar
músicas por meio da interação dos usuários, assim estimulando os usuários a se
ajudarem, contando com um sistema de gamificação que tenha um sistema de
progressão e recompensas que sejam gratificantes, sendo bom o suficiente para
engajar as pessoas. Desta forma, será possível criar uma comunidade em que
pessoas com gostos musicais diferentes possam se relacionar, acrescentando
conhecimento a respeito de músicas e unindo os usuários da plataforma.
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