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RESUMO

Esta dissertação tem como propósito realizar um levantamento de estudos que tratam da
Realidade Virtual na Educação, por meio de uma revisão sistemática da literatura, que além
de evidenciar um panorama da produção acadêmica relacionada ao tema, possa contribuir
para o desenvolvimento de outras pesquisas, bem como apresentar elementos que estimulem o
debate sobre Realidade Virtual. Um aporte teórico sobre a Realidade Virtual foi desenvolvido
inicialmente, com base em estudos de Sherman e Craig, Tori, Kirner e Siscoutto, LaValle e
Cadoz, com a finalidade de obter conhecimento sobre o assunto, onde foi apresentado um
breve histórico, conceitos sobre a Realidade Virtual e sua associação com as Realidades
Aumentadas e Mista. Para a elaboração deste trabalho, foram selecionados por intermédio de
busca no portal Periódicos CAPES/MEC, artigos em língua portuguesa na área da Educação,
publicados no período entre 2007 e 2017. O desenvolvimento de uma revisão sistemática da
literatura baseou-se nos estudos de Jesson, Matheson e Lacey, García-Peñalvo, Kitchenham e
Charters, Sampaio e Mancini, possibilitando levantar e identificar os periódicos, artigos
científicos, áreas de ensino e modalidades educacionais envolvidas na utilização da Realidade
Virtual, bem como as teorias de aprendizagem relacionadas ao seu uso, e sua contribuição no
processo educacional, apresentando dados confiáveis sob o ponto de vista científico. Por meio
da busca conduzida no portal Periódicos CAPES/MEC, foram encontrados 99 artigos,
selecionados para análise e categorizados por intermédio dos critérios de exclusão e inclusão.
Após esta apuração, verificou-se que 46 artigos foram excluídos e 53 artigos incluídos,
portanto, sendo considerados para inclusão nesta pesquisa. Além dos dados apreciados, por
meio de informações em quadros, gráficos e tabelas, também foi desenvolvida uma análise
textual com o auxílio do programa informático Iramuteq, com a finalidade de verificar as
propostas e associações identificadas nos artigos, em relação ao uso da Realidade Virtual na
Educação, para posterior verificação, por meio da leitura do corpus textual dos artigos
selecionados e de uma investigação exaustiva para esclarecer os atributos inferidos acerca dos
artigos analisados. Dentre os resultados encontrados, destacam-se: as concepções sobre a
Realidade Virtual, inferidas mediante os autores tratados nesta dissertação, percebendo que
este termo não se refere a uma tecnologia, mas sim a um meio, uma interface, mediante o uso
de conceitos, artefatos e técnicas, geralmente relacionado à computação, possibilitando a
experimentação, interação e imersão em um ambiente virtual; A constatação de que a
experiência em Realidade Virtual não está limitada ao sentido da visão, podendo ser
percebida por outros sentidos, permitindo que um indivíduo tenha a interpretação sensorial
plena do experimento vivenciado; Em relação à vinculação do tema ao processo educacional,
verificou-se que dos 53 somente 13 artigos foram associados especificamente à utilização da
Realidade Virtual, promovendo sua utilização em um processo de ensino-aprendizagem,
apontando um reduzido volume de artigos encontrados em língua portuguesa e sinalizando a
necessidade de novas pesquisas a respeito da Realidade Virtual e o processo educacional, com
a finalidade de ampliar os estudos acerca do assunto e contribuir com o progresso científico.

Palavras-chave: Realidade Virtual. Revisão Sistemática. Educação. Iramuteq. Análise
Textual.



ABSTRACT

This thesis aims to carry out a survey of studies that deal with Virtual Reality in Education, by
performing a systematic review of the literature, which besides showing a panorama of the
academic production related to the subject, can contribute to the development of other
researches, as well as presenting elements that stimulate the debate about Virtual Reality. A
theoretical contribution about Virtual Reality was developed initially, based on studies by
Sherman and Craig, Tori, Kirner and Siscoutto, LaValle and Cadoz, with the purpose of
obtaining knowledge about the subject, presenting a brief history, concepts about the Virtual
Reality and its association with Augmented and Mixed Realities. For the elaboration of this
work, they were selected through a search on the portal Periódicos CAPES / MEC, scientific
papers in Portuguese in the Education field, published between 2007 and 2017. The
performing of a systematic review of the literature was based on the studies of Jesson,
Matheson and Lacey, García-Peñalvo, Kitchenham and Charters, Sampaio and Mancini,
allowing to collect and identify scientific journals, papers, fields of learning and educational
modalities involved in the use of Virtual Reality, as well as the learning theories related to its
use, and the contribution in the educational process, presenting reliable and scientifically data
proven. By the search conducted in the portal Periódicos CAPES/MEC, 99 papers were
found, selected for analysis and categorized by exclusion and inclusion criteria. After this
validation, it has been checked that 46 papers were excluded and 53 papers was included,
therefore, being considered for inclusion in this research. In addition to the relevant data,
identified by information in graphs and tables, a textual analysis was also developed with the
assist of the Iramuteq software, in order to verify the proposals and associations identified in
the papers, about the use of Virtual Reality in Education, for further verification, by reading
the textual corpus of the selected papers and of an exhaustive investigation to clarify the
inferred attributes on the analyzed papers. Among the results, we highlight: Conceptions
about Virtual Reality, verified by the authors mentioned in this dissertation, realizing that this
field does not refer to a technology, but to a medium, an interface, by the use of concepts,
equipment and techniques, usually related to computing, enabling experimentation,
interaction and immersion in a virtual environment; The perception that the Virtual Reality
experience is not limited to the sense of the vision, can be noticed by other senses, allowing a
person to have the full sensory interpretation of the experiment; Regarding the educational
process, it was found that about the 53 only 13 papers were associated specifically to the use
of Virtual Reality, promoting its use in a teaching-learning process, pointing a reduced
volume of papers found in Portuguese language and signaling the need for new researches
about Virtual Reality and the educational process, to increase scientific knowledge about the
subject and contributing to science field.

Keywords: Virtual Reality. Systematic Review. Education. Iramuteq. Textual Analysis.
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1 INTRODUÇÃO       

O desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no mundo 

moderno tem disponibilizado uma grande quantidade de equipamentos e aplicativos 

computacionais, que facilitam a comunicação, simplificam tarefas e conectam “grupos 

sociais” às novas tecnologias e a “mundos digitais”. Segundo Selwyn (2008, p.817), 

“Emprego, educação, saúde, bem-estar, políticas, lazer e diversão, todos, hoje em dia, 

ocorrem de maneiras e em lugares que seriam inimagináveis uma geração atrás e, muitas 

vezes, têm a tecnologia em seu cerne”. A tecnologia está em nosso cotidiano, diretamente 

relacionada ao momento social em que vivemos e utilizada em diferentes situações do dia a 

dia, permitindo que ações costumeiras do ser humano, como por exemplo comer, conversar e 

trabalhar sejam possíveis (KENSKI, 2003).      

Coll e Monereo (2010, p.17) apontam que as TIC “revestem-se de uma especial 

importância, porque afetam praticamente todos os âmbitos de atividade das pessoas, desde as 

formas e práticas de organização social até o modo de compreender o mundo, de organizar 

essa compreensão e de transmiti-la para outras pessoas”. Para Felinto (2005, p. 53), 

“compreender o impacto que uma tecnologia produz no imaginário de uma cultura é tão 

importante quanto avaliar suas repercussões econômicas, sociais e materiais”.  

Selwyn (2011), ao tratar sobre os aspectos sociais das tecnologias, aponta que estas 

não são neutras, destacando não somente a concepção de artefatos e as atividades ou práticas 

relacionadas, mas também a reflexão sobre o contexto social envolvido na sua utilização, pois 

as tecnologias oferecem sustentação para as atividades do ser humano. Em relação às 

tecnologias e sua relação com o meio social, Oliveira (2008, p. 10) estabelece que: 

 

As tecnologias como parte das forças produtivas são as materializações da 
inteligência humana. São produtos da indústria humana. Por isso é importante 
considerar os seus conteúdos e o meio social em que se desenvolvem, além da 
sociabilidade que construímos com ela. O desenvolvimento da tecnologia só se 
processará se tiver o meio social compatível com o seu desenvolvimento. 
 

Na Educação, a utilização de artefatos eletrônicos e aplicativos digitais é geralmente 

associada à inovação, melhoria da qualidade do ensino e do processo ensino-aprendizagem. A 

obtenção e utilização destas “novas tecnologias” na Educação têm sido objetos de políticas 

sociais e educacionais, desenvolvidas e implementadas por governos e instituições de ensino. 
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Televisores, data-shows, lousas eletrônicas, tablets e aparelhos de som são alguns dos 

artefatos adquiridos e disponibilizados visando melhorar a qualidade e facilitar o processo de 

ensino-aprendizagem. Souza (2006, p. 41), ao tratar a respeito do uso da tecnologia na 

educação destaca que: “muitas vezes adotam-se recursos tecnológicos com a visão de que por 

si só serão capazes de intervir e auxiliar os processos educacionais, mas a forma como 

entendemos estes processos e as visões pedagógicas subjacentes são as primeiras grandes 

influências que se fazem sentir”. 

A crescente utilização de dispositivos móveis1 por parte dos estudantes, os quais na 

maioria das vezes integram a função de telefone celular e computador portátil, possibilitando 

conexão com a internet e execução de aplicativos nos mais diversos e variados segmentos, 

permite o questionamento de como esses equipamentos poderiam ser utilizados no processo 

educacional.  

A Educause Learning Initiative2 trata no documento “7 Things You Should Know 

About Mobile Apps for Learning” sobre a utilização de aplicativos desenvolvidos para serem 

executados em dispositivos móveis e sua relação com o aprendizado (M-Learning)3, 

destacando que: 

 

O uso de dispositivos móveis parece ser um ajuste natural para a aprendizagem 
distribuída e atividades de campo, pois a tecnologia portátil pode não só acompanhar 
o aluno quase em qualquer lugar, mas também proporcionar uma plataforma que 
está em rápida evolução e sempre conectada a fontes de dados (EDUCAUSE 
LEARNING INITIATIVE, 2010, p.2, tradução nossa).4 
 

Segundo a pesquisa TIC Domicílios 2016,5 desenvolvida pelo Cetic.br,6 78% da 

                                                
1 Dispositivos móveis “são tecnologias digitais que permitem a mobilidade e o acesso à internet. Pode-se citar 
como exemplos os smartphones e tablets” (M-LEARNING-EDUMOBILE, 2017). (In: 
<http://www.nuted.ufrgs.br/oa/edumobile/m1_dm.html#>. Acesso em: 28 out. 2017). 
2 Organização Estadunidense sem fins lucrativos, criada com o objetivo de apoiar a utilização da tecnologia da 
informação (TI) no Ensino Superior, disponibilizando recursos para o auxílio de seus membros nas áreas de 
ensino-aprendizagem, uso de TI como suporte a pesquisa e bolsas de estudo, e evolução do papel da TI e sua 
relação com a gestão. (Em: <https://library.educause.edu>. Acesso em: 25 set. 2017). 
3A Mobile Learning ou M-Learning (aprendizagem móvel) “é um tipo de aprendizagem que pode ocorrer em 
diferentes contextos, utilizando para isso dispositivos móveis como meio de gerar o compartilhamento de 
informações e conhecimento através da internet” (M-LEARNING-EDUMOBILE, 2017). (In: 
<http://www.nuted.ufrgs.br/oa/edumobile/m3_ml.html>. Acesso em: 28 out. 2017). 
4 The use of mobile devices seems a natural fit for distributed learning and field activities in that handheld 
technology can not only accompany the learner almost anywhere but also provide a platform that is rapidly 
evolving and always connected to data sources (EDUCAUSE LEARNING INITIATIVE, 2010, p.2). 
5 Usuários de telefone celular, por atividades realizadas no telefone celular nos últimos três meses / Usuários de 
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população pesquisada entre 10 a 15 anos conecta-se à internet todos os dias ou quase todos os 

dias pelo telefone celular. Já os dados da pesquisa TIC Educação 2016 apontam que o celular 

é o principal equipamento utilizado por estudantes para acessar a internet, pela população 

pesquisada (CETIC.BR, 2016).  

O potencial educacional de algumas tecnologias utilizadas em outros segmentos, como 

jogos eletrônicos7 e simuladores tridimensionais (como as que utilizam o conceito e o 

ambiente/sistema de Realidade Virtual), tem sido vislumbrado em razão da sua possibilidade 

de utilização e facilidade de acesso pelos estudantes aos dispositivos móveis. Segundo Ott e 

Freina (2015), algumas das motivações para o uso da Realidade Virtual na Educação estão 

relacionadas à utilização pelo usuário em determinados ambientes, permitindo a 

experimentação de algumas situações que não poderiam ser acessadas fisicamente, como 

viagens no tempo, visitas ao espaço sideral, galáxias e sistemas solares, e outras situações que 

possuem elevado grau de periculosidade, como treinamentos de combate à incêndios e 

simulações de vôos em aviões e aeronaves.  

No que se refere ao uso da Realidade Virtual em dispositivos móveis, estes diminuem 

a necessidade de hardwares especializados: o aumento da capacidade de processamento da 

CPU8 e GPU9, bem como a presença de alguns sensores nestes equipamentos, tais como 

acelerômetros, giroscópios e conexões VGA10, HDMI11 e bluetooth12, tornam possível a 

                                                                                                                                                   
internet pelo telefone celular, por frequência de uso da internet no celular / Alunos, por principal equipamento 
utilizado para acessar a internet. Fonte: CGI.br/NIC.br, Cetic.br, Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de 
Informação e Comunicação nos domicílios Brasileiros. 
6 O Cetic.br “é um departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (Nic.br), que 
implementa as decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet do Brasil (Cgi.br). Com a missão de monitorar a 
adoção das tecnologias de informação e comunicação (TIC) – em particular, o acesso e uso de computador, 
Internet e dispositivos móveis – foi criado em 2005 o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da 
Sociedade da Informação (Cetic.br)”. (Em:< http://cetic.br/sobre/>. Acesso em: 24 set. 2017). 
7 A pesquisa TIC Domicílios 2016, desenvolvida pelo Cetic.br, aponta que 82% da população entre 10 a 15 anos 
utilizaram o telefone celular para jogar nos três meses anteriores à consulta. Fonte: CGI.br/NIC.br, Cetic.br, 
Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos domicílios Brasileiros. 
8“Os circuitos de um computador que executam operações sobre dados, tais como adição e subtração, são 
isolados em uma região chamada Unidade Central de Processamento UCP (CPU - Central Processing Unit), ou 
processador” (FILHO; ALEXANDRE, 2014, p. 49). 
9Unidade de Processamento Gráfico (GPU) são “microprocessadores especializados em processar gráficos. 
Utilizadas em placas de vídeo voltadas à computação gráfica”. (VELLOSO, 2014, p. 48). 
10Video Graphics Array (VGA) “é um modelo de placas aceleradoras de vídeo, que realçam a exibição gráfica e 
melhoram o resultado final do processamento digital de imagens” (ABDALLA; GUESSE, 2017, p. 193).  
11High-Definition Multimedia Interface (HDMI) é um tipo de conexão que transmite áudio e vídeo em alta 
qualidade (FRENZEL JR, 2015). 
12Bluetooth é uma rede que permite “comunicações de voz e dados entre muitos dispositivos sem fio, por meio 
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integração com outros artefatos (como os óculos VR - Virtual Reality e controladores manuais 

para interação com o ambiente virtual) e utilização em um sistema imersivo de Realidade 

Virtual (STEED E JULIER, 2013).  Ekren e Keskin (2017) destacam que a presença de 

algumas características técnicas nos Smartphones e Tablets mais recentes, como câmeras de 

alta resolução, sensores de movimento, sistema localizador GPS13, contadores de passos e 

bússola, também permitem que estes equipamentos estejam adequados para utilização com a 

Realidade Aumentada.  

A relevância do estudo sobre o uso da Realidade Virtual na Educação está relacionada 

à sua utilização como ambiente de aprendizagem, por meio da possibilidade de imersão em 

ambientes virtuais ou mesmo pela criação de objetos virtuais que permitam “aumentar” ou 

complementar a percepção do mundo real, proporcionando aos estudantes um melhor 

entendimento sobre determinados assuntos e novas formas de visualização de objetos de 

estudo, tais como o funcionamento interno de máquinas, aulas de geometria, visitas virtuais 

aos mais variados ambientes em diferentes tempos da história, simulações e treinamentos para 

situações que envolvam periculosidade e riscos. O desenvolvimento de uma revisão 

sistemática da literatura sobre a utilização destes conceitos e ambientes na Educação, com 

base em artigos publicados em língua portuguesa, permitirá levantar e identificar os 

periódicos, artigos científicos, áreas de ensino e modalidades educacionais envolvidas na 

utilização da Realidade Virtual, bem como as teorias de aprendizagem relacionadas ao seu 

uso e sua contribuição no processo educacional, apresentando dados confiáveis sob o ponto de 

vista científico. No tocante ao desenvolvimento de uma revisão sistemática da literatura, 

segundo Garcia-Peñalvo (2017, p.30) é “importante iniciar qualquer nova revisão procurando 

revisões sistemáticas existentes”14. Desse modo, com o intuito de verificar inicialmente o 

desenvolvimento de revisões sistemáticas da literatura sobre a Realidade Virtual na Educação, 

foi realizada uma consulta na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e 

no portal Periódicos CAPES/MEC, com os seguintes atributos: 

 

                                                                                                                                                   
de frequência digital de rádio de duas vias de baixo consumo de energia e curto alcance”. (TURBAN; 
VOLONINO, 2013, p. 440). 
13 GPS (global positioning system) é um sistema de navegação global, que permite que um usuário local seja 
rastreado por no mínimo 4 satélites, exibindo desta forma sua localização em tempo real. (MONICO, 2000). 
14 “Es importante comenzar cualquier nueva revisión mediante la búsqueda de revisiones sistemáticas 
existentes” (GARCIA-PEÑALVO, 2017, p.30). 
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Quadro 1 - Critérios para buscas de teses, dissertações e artigos científicos que tratem a respeito de uma revisão   
sistemática da literatura sobre a Realidade Virtual e Realidade Aumentada na Educação 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações Periódicos CAPES/MEC 

Busca por teses e dissertações. Busca por artigos científicos. 

Busca avançada Consulta por assunto. 

Operador Booleano: “AND” 
Equação de Busca: (“realidade virtual” AND “revisão 
sistemática”). 

1°assunto: “realidade virtual”  Descritores: "realidade virtual”, “revisão sistemática” 

2° assunto: educação Data de publicação: 2007 a 2017 

Todos os campos: “revisão sistemática” Tipo de material: artigos. 

Idioma: Português Idioma: Português. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Na consulta desenvolvida com estes atributos, considerando os mencionados 

descritores, no portal Periódico CAPES/MEC (com uso de login pessoal, que propicia um 

número maior de resultados que a busca feita no mesmo sítio na sua forma “aberta”), não 

foram localizados artigos sobre o tema procurado. Embora não possamos afirmar a 

inexistência de artigos que tratem sobre o desenvolvimento de revisões sistemáticas da 

literatura em língua portuguesa, presumimos a carência de artigos que versem sobre este 

assunto. Na busca realizada na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações também 

não foram encontrados dissertações de Mestrado ou teses de Doutorado que versem sobre os 

tópicos procurados. Conclui-se, de forma similar ao resultado encontrado anteriormente, que 

não se pode afirmar que não existam teses ou dissertações que tratam sobre o 

desenvolvimento de revisões sistemáticas da literatura sobre a Realidade Virtual na Educação, 

acreditando-se no déficit de documentos que discorram sobre este assunto. Desse modo, a 

partir das verificações iniciais realizadas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD) e no portal Periódicos CAPES/MEC, quando se observou a carência de 

publicações que contemplem revisões sistemáticas da literatura com foco na Realidade Virtual 

na Educação, também ratifica a importância da realização deste estudo.  

 Mediante o exposto, este trabalho tem como objetivo realizar um levantamento de 

estudos que tratam da Realidade Virtual na Educação, por meio de uma revisão sistemática da 

literatura, com base na produção de artigos científicos em língua portuguesa, publicados na 
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base de dados do portal Periódicos CAPES/MEC, no período entre 2007 e 2017.  

Os objetivos específicos relacionados e analisados no desenvolvimento desta 

dissertação são elencados a seguir: 

● Verificar o panorama sobre a produção de artigos científicos em língua portuguesa 

com relação à utilização da Realidade Virtual na Educação; 

● Investigar as teorias de aprendizagem relacionadas ao uso da Realidade na Educação; 

● Identificar as áreas de ensino relacionadas à utilização de tecnologias que utilizam os 

conceitos de Realidade Virtual; 

● Averiguar as modalidades de educação onde as tecnologias que utilizam estes 

conceitos são utilizadas no processo de ensino-aprendizagem; 

● Levantar o conteúdo relacionado ao processo de ensino-aprendizagem acerca da 

Realidade Virtual, nos estudos selecionados. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 A Realidade Virtual 

Ao tratarmos sobre o uso da Realidade Virtual na Educação, é de grande importância a 

análise dos conceitos relacionados à sua utilização, visto que diversos autores têm tratado 

sobre este assunto, apresentando diferentes concepções sobre sua aplicação em diferentes 

áreas (SHERMAN; CRAIG, 2006). Em muitos casos, seu emprego pode ser associado a uma 

tecnologia, não levando em consideração os princípios e os conceitos envolvidos.  

De acordo com Selwyn (2011), a utilização de tecnologias no campo educacional deve 

levar em consideração não somente os utensílios tecnológicos em sua essência, mas também 

as ações e práticas envolvidas, as interpretações e sentidos envolvidos, tanto no nível pessoal 

quanto no coletivo, e a organização estrutural em que as tecnologias se conectam. Assim, 

procurando explicações sobre o assunto estudado, evidenciou-se inicialmente um 

questionamento sobre o tema abordado: O que é a Realidade Virtual, e quais os princípios e 

conceitos relacionados no seu uso?  

Sherman e Craig apontam que: “como a Realidade Virtual é um novo meio, sua 

definição ainda está em fluxo. Os pesquisadores e usuários da Realidade Virtual têm 

naturalmente seus próprios pontos de vista” (SHERMAN; CRAIG, 2003, p.6, tradução 

nossa)15. Estes autores definem a Realidade Virtual como: 

 

Um meio composto por simulações interativas de computador que detectam a 
posição e as ações do participante e substituem ou aumentam a experiência de volta 
para um ou mais sentidos, dando a sensação de estar mentalmente imerso ou 
presente na simulação (um mundo virtual). (SHERMAN; CRAIG, 2003, p.13). 
(Tradução nossa).16 
 

A Faculdade Madison, ao tratar sobre a Realidade Virtual, indica que este termo tem 

sido utilizado para designar um ambiente gerado por computador, geralmente com recursos 

imersivos e interativos. Segundo as informações disponibilizadas em seu sítio da internet, a 

definição para este termo vai além, significando “um conjunto de sensações sensoriais que 

                                                
15Because virtual reality is a new medium, its definition is still in flux. The researchers and users of VR naturally 
have their own points of view. 
16Virtual reality a medium composed of interactive computer simulations that sense the participant's position and 
actions and replace or augment the feedback to one or more senses, giving the feeling of being mentally 
immersed or present in the simulation (a virtual world). 
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transmitem ao destinatário um sentimento de estar, ver, sentir, etc., o conjunto de 

circunstâncias retratadas por essas sensações” (MADISON COLLEGE, 2017, tradução 

nossa).17 Essa não é uma ideia recente, visto que Cadoz (1997) já tratava a Realidade Virtual 

como uma representação de atributos perceptíveis (tais como determinadas propriedades 

físicas perceptíveis de alguns fenômenos sonoros e visuais), que são manifestadas com o 

objetivo da “convicção da realidade”, por meio da utilização de artefatos tecnológicos com o 

propósito da “representação integral”18 dos sentidos e das percepções relacionadas à 

experiência. 

Para Tori, Kirner e Siscoutto, a Realidade Virtual pode ser definida como: 

 

A Realidade Virtual (RV) é uma “interface avançada do usuário” para acessar 
aplicações executadas no computador, propiciando a visualização, movimentação e 
interação do usuário, em tempo real, em ambientes tridimensionais gerados por 
computador. O sentido da visão costuma ser preponderante em aplicações de 
realidade virtual, mas os outros sentidos, como tato, audição, etc. também podem ser 
usados para enriquecer a experiência do usuário” (TORI, KIRNER E SISCOUTTO, 
2006, p. 7). 
 

 
Entretanto, segundo alguns autores, os primeiros conceitos e formas de utilização da 

Realidade Virtual estariam associados ao início da utilização da pintura e da fotografia, 

relacionando-as, por exemplo, com o conto de histórias, onde uma informação era transmitida 

por meio de uma determinada técnica ou tecnologia. Para Cadoz (1997), a utilização da 

Realidade Virtual é anterior ao uso do computador como instrumento de comunicação, 

interação e representação pelos seres humanos. Sherman e Craig (2003) apontam que a 

Realidade Virtual teria sido utilizada por nossos antepassados, por meio das pinturas rupestres 

em cavernas, onde um “mundo virtual” seria transmitido a outras pessoas por meio da 

utilização de pigmentos que eram pintados nas pedras (Figura 1).  

 

 

                                                
17 A "virtual" reality means a set of sensory sensations which conveys to the recipient a feeling of being in 
seeing, feeling, etc., the set of circumstances portrayed by these sensations. 
18Para Cadoz, a representação integral significa que “o representante se manifesta à totalidade de nossos sentidos 
coordenados (visual, auditiva, tátil, etc.) e que se pode estabelecer uma interação material efetiva entre eles e 
nós, por meio dos nossos gestos em particular” (CADOZ, 1997, p.108). 
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Figura 1 - Pinturas rupestres no Parque Nacional da Serra da Capivara 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org (CC BY-SA 3.0) 

O termo “Mundo Virtual”, muito utilizado na atualidade ao se tratar sobre a Realidade 

Virtual, pode ser definido como o conjunto de informações disponibilizadas por um 

determinado meio, podendo existir exclusivamente na mente de seu originador, ou ser 

disseminado com um grupo. Um Mundo Virtual pode ser transmitido e manifestado por 

diferentes meios (como por exemplo, um script de um filme), sem necessariamente ser 

apresentado por um sistema de Realidade Virtual (SHERMAN; CRAIG, 2003). O termo 

“Ambiente Virtual” é constantemente utilizado para referir-se à um Mundo Virtual ou mesmo 

à Realidade Virtual (SHERMAN; CRAIG, 2003). A utilização deste termo refere-se à uma 

particularidade, expressa por um meio interativo, como por exemplo, a Realidade Virtual 

(SHERMAN; CRAIG, 2003). Já a “experiência” nos ambientes virtuais, geralmente está 

diretamente relacionada à imersão, podendo ser “vivenciada” por dois modos:  pela imersão 

física e imersão mental (SHERMAN; CRAIG, 2003).  

A Figura 2 a seguir, exemplifica uma experiência de Realidade Virtual em uma sala de 

aula, por meio de uma interface, constituída por ferramentas e sistemas computadorizados: 

 

 

 

 

 



 
 
 

10 
 

 
 

 
 
 

Figura 2 - Síntese da distribuição dos artigos por classes 

 

Fonte: https://bit.ly/2LaBuJG (CC BY-SA 2.0) 

Sherman e Craig (2003) ao tratarem sobre a Realidade Virtual, apresentam quatro 

“elementos-chave” que para haja a experimentação: um mundo virtual, a imersão, o feedback 

sensorial e a interatividade.  

Segundo Sherman e Craig, a discussão sobre imersão no estudo dos meios de 

comunicação, geralmente diz respeito a um estado mental ou emocional. Porém, em um 

sistema de Realidade Virtual, a imersão física é uma propriedade que complementa os 

estímulos dos sentidos. A condição de estar “mentalmente imerso” na experiência, geralmente 

se refere ao significado de estar presente no ambiente da experiência (SHERMAN; CRAIG, 

2003). O Quadro 2 apresenta uma síntese dos significados da imersão para estes autores: 

Quadro 2 - Significados da imersão em uma experiência de Realidade Virtual 

Conceitos Significados 

Imersão Sensação de estar em um ambiente 

Imersão Mental Ato de estar intensamente envolvido na experiência 

Imersão Física 
Sensação de estar fisicamente no meio da experiência, por meio de Tecnologia, não 
implicando o uso de todos os sentidos. 

Sentido de Presença Termo utilizado para representar que o usuário está mentalmente imerso na experiência. 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Para LaValle (2016, p.1, tradução nossa), a realidade virtual pode ser conceituada 

como a “indução de um comportamento orientado em um organismo utilizando estimulação 

sensorial artificial, enquanto o organismo tem pouca ou nenhuma consciência da 

interferência”.19 O organismo em questão pode ser uma pessoa ou uma outra forma de vida, 

como um macaco, uma mosca ou uma barata – este formato de Realidade Virtual já foi 

utilizado com estes animais (LAVALLE, 2016).  

 O relacionamento com a Realidade Virtual também pode ser associado às pinturas 

panorâmicas (Figura 3), muito utilizadas no século XIX e que retratavam batalhas ou fatos 

importantes da sociedade, de acordo com informações do sítio da internet da Virtual Reality 

Society,20 também foram uma tentativa de utilização da Realidade Virtual, já que estas 

“pinturas foram destinadas a preencher todo o campo de visão do observador, fazendo-lhes 

sentir presentes em algum evento histórico ou cena” (VIRTUAL REALITY SOCIETY, 

2017). 

Figura 3 - Declaração da Independência do Brasil 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org (CC0 Domínio Público) 

 

                                                
19Inducing targeted behavior in an organism by using artificial sensory stimulation, while the organism has little 
or no awareness of the interference. 
20 Revista digital na web, com notícias e informações sobre a Realidade Virtual (Em: 
<https://www.vrs.org.uk/virtual-reality/history.html>. Acesso em: 02 set. 2017.) 
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 Uma outra tentativa de simular um ambiente virtual foi a criação da fotografia 

estereoscópica, começando com pesquisas em 1838 por Sir Charles Wheatstone, que tratava 

de como o cérebro humano processa duas imagens bidimensionais em cada olho, 

transformando-as em um único objeto de três dimensões (VIRTUAL REALITY SOCIETY, 

2017). Segundo Bajac, a estereoscopia permite: 

 

Restaurar a ilusão de relevo: a imagem é tirada com o auxílio de um aparelho (o 
estereógrafo) projetado para tirar do mesmo assunto duas fotografias de ângulos 
ligeiramente diferentes, correspondendo à distância entre os olhos. Revelados e 
depois colados em papelão, estas duas pequenas imagens são visualizadas com a 
ajuda de um dispositivo binocular (o estereoscópio), o que permite a percepção de 
relevo e profundidade (BAJAC, 2012, p. 151, tradução nossa).21 
 

Em 1939, foi criado e patenteado O Estereoscópio View Master (Figura 4), que tinha 

como uma de suas funcionalidades a utilização para “turismo virtual”. O princípio de seu 

funcionamento e design ainda são utilizados atualmente em alguns Head Mounted Displays22 

de baixo custo para Smartphones, tal como o Google Cardboard23(Figura 4). (VIRTUAL 

REALITY SOCIETY, 2017). 

Figura 4 - Estereoscópio Sawyer Modelo G View Master e Google CardBoard 

  
Fonte: https://commons.wikimedia.org (Domínio Público) 

 

                                                
21El estereoscopia: Procedimiento fotográfico aparecido a principios de la década de 1850, que permite restituir 
la ilusión de relieve: la toma de la imagen se realiza con ayuda de un aparato (el estereógrafo) concebido para 
tomar del mismo sujeto dos fotografías desde ángulos ligeramente diferentes, correspondiendo a la distancia 
entre los ojos. Reveladas y después pegadas sobre cartones, estas dos fotografías de pequeño tamaño se visionan 
con ayuda de un aparato binocular (el estereoscopio), lo que permite la percepción del relieve y de la 
profundidad. 
22 Head Mounted Display “é um capacete ou visor montado na cabeça, que permite ou não a visão do mundo 
exterior” (SHERMAN; CRAIG, 2003, p.14, tradução nossa). 
23O Google Cardboard é um artefato desenvolvido pela Google, com objetivo de proporcionar uma experiência 
em Realidade Virtual, permitindo que qualquer pessoa possa comprá-lo ou montá-lo (“GOOGLE 
CARDBOARD – GOOGLE VR”, 2018). 
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Outras experiências também foram desenvolvidas com o objetivo da virtualização e 

simulação: 

● Em 1929, o “Link Trainer” desenvolvido por Edward Link, que era um simulador de 

vôo totalmente eletromecânico com o objetivo de treinar pilotos sobre a utilização dos 

instrumentos e condições de vôo de um avião, sendo utilizado militarmente 

(VIRTUAL REALITY SOCIETY, 2017); 

● Em 1956, o "Sensorama" (Figura 5), criado por Morton Heilig, com a intenção de 

promover a "imersão e simulação" de uma única pessoa em um ambiente virtual (um 

filme de um passeio motociclístico por Manhattan), por meio da exploração dos 

sentidos e situações do ambiente pré-gravado, tais como a visão da rua, o som 

ambiente, o odor, a vibração do assento e o vento (SHERMAN; CRAIG, 2003); 

Figura 5 - Sensorama 

 
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Sensorama (CC BY-SA 4.0) 

 

● Em 1960, Morton Heilig desenvolve o primeiro “Head Mounted Display” ou “HMD” 

(Figura 6), um visor montado na cabeça que permitia imagem estereoscópica em três 

dimensões e som, por intermédio do uso de fones de ouvido (VIRTUAL REALITY 

SOCIETY, 2017); 
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Figura 6 - Patente do Head Mounted Display de Morton Heilig 

 
Fonte: http://www.mortonheilig.com/TelesphereMask.pdf (Domínio Público) 

 

● Em 1965, o “Sketchpad”, foi desenvolvido por Ivan Sutherland. Segundo Tori, Kirner 

e Siscouto (2006, p.4), trata-se de um “sistema com o qual fincou as bases do que hoje 

conhecemos como computação gráfica”; 

● Em 1968, Ivan Sutherland desenvolve um “Head Mounted Display” ou dispositivo de 

exibição montado na cabeça, chamado de “Espada de Dâmocles” (Figura 7), que seria 

o primeiro dispositivo desse tipo conectado a um computador ao invés de uma câmera; 

(SHERMAN; CRAIG, 2003), (VIRTUAL REALITY SOCIETY, 2017). 

Figura 7 - Espada de Dâmocles 

 
 

Fonte: http://www.computerhistory.org/revolution/input-output/14/356/1830 (Fair Use) 

A maneira como se pensa e se utiliza a Realidade Virtual atualmente está relacionada a 

Jaron Lanier, músico e cientista da computação estadunidense, que evidenciou e popularizou 

o nome “Realidade Virtual” por meio da criação do Laboratório de Programação Visual (VPL 

Research) em 1987, iniciando uma pesquisa e o desenvolvimento de artefatos nesta área: o 
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Dataglove, luva com sensores e o EyePhone, um Head Mounted Display (Figura 8) que foi o 

primeiro aparato deste tipo a ser comercializado. (VIRTUAL REALITY SOCIETY, 2017). 

Figura 8 - Nicole Stenger com os artefatos da VPL Research 

 
Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nicole_Stenger_Virtual_Reality.jpg (CC BY-SA 3.0) 

A apresentação das diferentes concepções sobre a Realidade Virtual pode sugerir 

algumas reflexões sobre seu emprego em nossa sociedade:  

● Será a Realidade Virtual realmente um novo meio que ainda está em fluxo no 

momento atual de nossa sociedade? 

● A utilização da Realidade Virtual na sociedade contemporânea está condicionada 

somente ao emprego de computadores e artefatos computacionais digitais? 

A relação entre o real e o virtual também é relevante quanto à utilização da Realidade 

Virtual. Segundo Lévy (2003, p.15) “no uso corrente, a palavra virtual é muitas vezes 

empregada para significar a irrealidade - enquanto a ‘realidade’ pressupõe uma efetivação 

material, uma presença tangível”. Em uma entrevista para o canal do YouTube “Fronteiras do 

Pensamento”24, Pierre Lévy trata sobre esta relação, apresentando o conceito de que o virtual 

é a significação, a abstração, dando como exemplo a linguagem, que possui uma característica 

física (o som, real) e uma outra característica semântica, de significação, para a compreensão 

                                                
24 In: FRONTEIRAS DO PENSAMENTO. Pierre Lévy - O que é o virtual? 28 maio 2013. Disponível em:  
< https://youtu.be/sMyokl6YJ5U >. Acesso em: 24 jun. 2017. 
 



 
 
 

16 
 

 
 

 
 
 

dos sons (que é abstrata, virtual). O computador, os códigos binários e o mundo digital são 

parte da realidade. Para Lévy (2010, p.47) “o virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual: 

virtualidade e atualidade são apenas dois modos diferentes da realidade”. Para Cadoz (1997), 

virtual e real não são conceitos opostos. Segundo o autor, para tratarmos do real e do virtual, 

devemos perceber que “o dualismo fundamental situa-se entre o que percebemos e o que é, 

entre o que é suscitado em nós e o que está fora de nós” (CADOZ, 1997, p.7). 

2.2 A Realidade Aumentada e Realidade Mista (ou Misturada) 

A Realidade Aumentada e a Realidade Mista (também conhecida como Realidade 

Misturada) são expressões que começam a ser tratadas e discutidas em diversos meios de 

comunicação na atualidade, e que em alguns casos, são relacionadas com a Realidade Virtual. 

Azuma (2001), conceitua a Realidade Aumentada como um sistema que amplia ou 

complementa a percepção e a interação de um usuário com o mundo real, por meio da criação 

de objetos virtuais que coexistem com o mundo real (Figura 9).  

Figura 9 - Realidade Aumentada 

 
Fonte: www.pixabay.com (CC0 Domínio Público) 

No artigo “Recent Advances in Augmented Reality”, Azuma e seus colaboradores 

definem que um sistema de Realidade Aumentada deve possuir as seguintes propriedades: 

“Combinar objetos reais e virtuais em um ambiente real, funcionar de forma interativa e em 

tempo real e registrar (alinhar) objetos reais e virtuais uns com os outros” (AZUMA et al., 
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2001, p.37, tradução nossa).25 

Para Milgram e Kishino (1992, p.2), a Realidade Aumentada diz respeito a “todos os 

casos em que a exibição de um ambiente real é aumentada por meio de objetos virtuais 

(gráficos computacionais)”.26 

Em relação à Realidade Mista (ou Misturada), segundo Milgram e Kishino (1994, p.2), 

esta pode ser definida como um “subconjunto particular de tecnologias relacionadas à 

Realidade Virtual que envolvem a fusão do mundo real e virtual, em algum lugar ao longo do 

"virtuality continuum" que conecta ambientes completamente reais à virtuais.27 A Figura 10 

apresenta o diagrama de uma Continuidade da Realidade desenvolvido pelos autores: 

 

Figura 10 - Representação simplificada de uma Continuidade de Realidade ou Virtuality Continuum 

 
Fonte: Milgram e Kishino (1994, tradução nossa). 

Para Liu et al. (2017, p.14) “as interfaces de Realidade Mista (ou Misturada) 

combinam configurações reais e virtuais de várias maneiras, para permitir a imersão 

psicológica em um ambiente que combina fenômenos físicos e digitais” em acordo com o que  

Rodello et al., (2010) já haviam apontado de que um ambiente de Realidade Mista consiste na 

existência simultânea de objetos reais e virtuais, permitindo a interação de um usuário com 

estes objetos, sem diferenciação e de maneira prática e simplificada. A Figura 11 a seguir, 

ilustra uma experiência de Realidade Mista:  

                                                
25 While many researchers broaden the definition of AR beyond this vision, we define an AR system to have the 
following properties: combines real and virtual objects in a real environment; runs interactively, and in real time; 
and registers (aligns) real and virtual objects with each other. 
26 Augmented Reality (AR), which refers to all cases in which the display of an otherwise real environment is 
augmented by means of virtual (computer graphic) objects. 
27 Mixed Reality (MR) visual displays, a particular subset of Virtual Reality related technologies that involve the 
merging of real and virtual worlds somewhere along the "virtuality continuum" which connects completely real 
environments to completely virtual ones. 
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Figura 11 - Experiência em RM no Windows 10 e HoloLens em uma sala de estar 

 
Fonte: Microsoft Sweden / Flickr (Licença Creative Commons BY 2.0) 

As definições de Realidade Mista e Realidade Aumentada, em conjunto com a análise 

do diagrama que trata de uma Continuidade da Realidade (Figura 10), possibilitam evidenciar 

segundo os autores, que a Realidade Aumentada também faz parte de conjunto de concepções 

relacionadas à Realidade Virtual (MILGRAM e KISHINO, 1994). Portanto, a Realidade 

Aumentada e a Realidade Mista (ou Misturada) podem ser tratadas como partes da Realidade 

Virtual.  

Para alguns autores, como Azuma, Baillot, Behringer, Feiner, Julier e MacIntyre 

(2001) e Carmignani e Furth (2011), a Realidade Aumentada não está relacionada apenas ao 

sentido da visão e a tecnologias baseadas em exibição, podendo-se utilizá-la juntamente com 

outros sentidos: visão, olfato, audição e tato. 

Segundo Carmignani e Furth a Realidade Aumentada: 
 

Também pode ser usada para aumentar ou substituir os sentidos perdidos dos 
usuários pela substituição sensorial, como aumentar a visão de usuários cegos ou 
usuários com visão deficiente através do uso de pistas de áudio ou aumentar a 
audição para usuários surdos pelo uso de pistas visuais” (CARMIGNANI E 
FURTH, 2011, p.3, tradução nossa).28  

                                                
28AR can also be used to augment or substitute users’ missing senses by sensory substitution, such as 
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2.3 A utilização da Realidade Virtual na Educação 

De acordo com Libâneo (2001), a Educação tem como objetivo a formação do ser 

humano, por meio de procedimentos, estruturas e influências que contribuem para o seu 

desenvolvimento, levando em consideração o relacionamento entre a pessoa, o meio e o grupo 

social em que vive. 

LaValle, ao tratar sobre a utilização da Realidade Virtual na educação aponta que: 
 

Além de empatia para ensinar, a perspectiva em primeira pessoa poderia 
revolucionar muitas áreas da educação. Na engenharia, matemática e ciências, a 
realidade virtual oferece a oportunidade de visualizar relações geométricas em 
conceitos difíceis ou dados que são difíceis de interpretar. Além disso, a realidade 
virtual é naturalmente adequada para o treinamento prático, porque as habilidades 
desenvolvidas em um ambiente virtual realista podem ser transferidas naturalmente 
ao ambiente real. A motivação é particularmente elevada se o custo do ambiente real 
é alto ou se representa riscos para a saúde (LAVALLE, 2016, p.16, tradução 
nossa).29 

 

Algumas iniciativas já disponibilizam recursos e tratam da aplicação da Realidade 

Virtual na Educação. O Google, por meio de seu sítio da internet “Google for Education”, 

oferece a ferramenta Expeditions, uma plataforma gratuita com foco na utilização da 

Realidade Virtual de forma complementar ao processo educacional formal, permitindo que 

professores e estudantes visitem virtualmente locais como o espaço sideral, museus e o 

mundo subaquático, sem sair da sala de aula (GOOGLE, 2017).30 Outra iniciativa é a da 

Immersive Education Initiative, uma organização sem fins lucrativos, formada por instituições 

educacionais, museus, institutos de pesquisa e companhias, tem como missão: 

 

Definir e desenvolver padrões, melhores práticas, plataformas tecnológicas, 
programas de treinamento e educação e comunidades de apoio para mundos virtuais, 
realidade virtual, realidade aumentada e mista, simulações, sistemas de 
aprendizagem e treinamento baseados em jogos e ambientes totalmente imersivos, 
como cavernas e cúpulas (IMMERSIVE EDUCATION INITIATIVE, 2017, 
tradução nossa).31 

                                                                                                                                                   
augmenting the sight of blind users or users with poor vision by the use of audio cues, or augmenting hearing for 
deaf users by the use of visual cues. 
29In addition to teaching empathy, the first-person perspective could revolutionize many areas of education. In 
engineering, mathematics, and the sciences, VR offers the chance to visualize geometric relationships in difficult 
concepts or data that are hard to interpret. Furthermore, VR is naturally suited for practical training because 
skills developed in a realistic virtual environment may transfer naturally to the real environment. The motivation 
is particularly high if the real environment is costly to provide or poses health risks. 
30Disponível em: <https://edu.google.com/expeditions/#about>. Acesso em 12 ago. 2017. 
31To define and develop standards, best practices, technology platforms, training and education programs, and 
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 O desenvolvimento e a utilização da Realidade Virtual também têm sido estudados e 

implementados por uma instituição que aparentemente possui influência social em uma 

parcela significativa da população mundial: o Facebook. Somente no Brasil, que possui 

população estimada em 207.660.92 habitantes, de acordo com o levantamento anual do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2017,32 102 milhões de 

pessoas se conectaram mensalmente à plataforma em 2016, segundo informações da própria 

empresa.33 O Facebook People Insights realiza pesquisas com foco no entendimento de como 

a Realidade Virtual facilita a conexão social (FACEBOOK, 2017), e o Facebook Spaces, 

ainda em sua versão beta, permite a interação entre usuários em um ambiente virtual, através 

de um programa informático disponibilizado gratuitamente para utilização em conjunto com 

um smartphone e óculos VR (FACEBOOK, 2017)34. A Microsoft por intermédio de seu 

sistema operacional Windows 10, também disponibiliza sua experiência em Realidade Mista 

(ou Misturada), por intermédio de jogos imersivos, viagens, vídeos em 360 ° e transmissão de 

eventos ao vivo. (Windows Mixed Reality | AR Mixed with VR Gaming, Travel & Streaming in 

Windows 10, 2018). 

De acordo com o site de notícias Business Insider, a receita prevista para a Realidade 

Virtual e para a Realidade Aumentada está projetada para aumentar de 5.2 bilhões de dólares 

Estadunidenses em 2016 para um valor acima dos 162 bilhões de dólares Estadunidenses em 

2020 de acordo com a International Data Corporation (IDC).35  A Figura 12 apresenta uma 

previsão do cenário de base sobre o potencial diversificado e o tamanho previsto do mercado 

de aplicações da Realidade Virtual e da Realidade aumentada em 2025: 

 

                                                                                                                                                   
communities of support for virtual worlds, virtual reality, augmented and mixed reality, simulations, game-based 
learning and training systems, and fully immersive environments such as caves and domes. In: 
In:<http://immersiveeducation.org/about >. Acesso em: 23 set. 2017. 
32Diário Oficial da União de 30 de agosto de 2017, seção 1, página 58 (In: < 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=58&data=30/08/2017>. Acesso em: 
23 set. 2017). 
33Disponível em: <https://pt-br.facebook.com/business/news/102-milhes-de-brasileiros-compartilham-seus-
momentos-no-facebook-todos-os-meses>. Acesso em 11 set. 2017. 
34Facebook People Insights (In: <https://pt-br.facebook.com/iq/people-insights>. Acesso em: 23 set. 2017) e 
Facebook Spaces (In: <https://www.facebook.com/spaces>. Acesso em: 23 set. 2017). 
35Total revenue for virtual reality (VR) and augmented reality (AR) is projected to increase from $5.2 billion in 
2016 to over $162 billion in 2020, according to the IDC. In: <http://www.businessinsider.com/virtual-and-
augmented-reality-markets-will-reach-162-billion-by-2020-2016-8>. Acesso em: 19 jun. 2018. (Tradução 
Nossa). 
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              Figura 12 - O potencial diversificado de aplicações da Realidade Virtual e da Realidade Aumentada 

 

  Fonte: Statista36 

 

É possível que as estimativas de recursos apresentadas para a Realidade Virtual nos 

próximos anos, possibilitem um questionamento acerca das iniciativas que já disponibilizam 

recursos e tratam da utilização e relação da Realidade Virtual com as tecnologias digitais. 

Oliveira, ao tratar sobre o capitalismo, sistema econômico da atualidade, adverte que o 

estímulo para o lucro “não é mais o mercado comercial e nem o industrial, mas o mercado 

financeiro, que depende incondicionalmente dos meios de comunicação e informação para 

expandir e ampliar os seus lucros” (OLIVEIRA, E.A., 2008, p. 8).  

Segundo Chen (2006, p.39, tradução nossa),37 “embora a Realidade Virtual pareça 

oferecer benefícios educacionais promissores, ainda há muitas questões que precisam ser 

investigadas”. Segundo o autor é necessário investigar as teorias e modelos que orientam sua 

                                                
36In:<https://www.statista.com/chart/4602/virtual-and-augmented-reality-software-revenue/>. Acesso em: 19 
jun. 2018. 
37Although VR seems to offer promising instructional benefits, there are still many issues that need further 
investigation.  
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utilização, o como suas características auxiliam a aprendizagem e o impacto da utilização em 

estudantes com habilidades diferenciadas (CHEN, 2006). 

Para Libâneo (2001), a prática pedagógica dos meios de comunicação (tais como 

rádio, tv e internet) e de alguns setores (tais como jogos e brinquedos) têm se intensificado na 

sociedade atual. Segundo o autor: 

 

Um dos fenômenos mais significativos dos processos sociais contemporâneos é a 
ampliação do conceito de educação e a diversificação das atividades educativas, 
levando, por consequência, a uma diversificação da ação pedagógica na sociedade.  
Em várias esferas da prática social, mediante as modalidades de educação informais, 
não-formais e formais, é ampliada a produção e disseminação de saberes e modos de 
ação (conhecimentos, conceitos, habilidades, hábitos, procedimentos, crenças, 
atitudes), levando a práticas pedagógicas (LIBÂNEO, 2001, p.3). 
 

Libâneo (2010), classifica a educação em duas modalidades: educação intencional, 

que se subdivide em formal e não-formal, e não-intencional, também chamada de informal.  

A educação formal ocorre em ambientes formais (a escola), apresentando conteúdo 

sistematizado (GOHN, 2006). De acordo com Almeida (2014), esta modalidade também se 

preocupa com o processo de ensino-aprendizagem e com a construção do conhecimento, de 

forma a atender às necessidades das disciplinas escolares.  

A educação não-formal é aquela que acontece no cotidiano, em ambientes coletivos e 

interativos, por meio do compartilhamento das experiências da vida, tendo como finalidade a 

formação do cidadão, atuando no relacionamento deste indivíduo com o mundo (GOHN, 

2006). Segundo Libâneo (2010), nas escolas, as práticas não-formais são aquelas que 

complementam as atividades escolares formais, possuindo baixo grau de sistematização, 

acontecendo de forma intencional (como por exemplo, em trabalhos comunitários, cinemas, 

museus e atividades extraclasses nas escolas).  

A educação informal ocorre como resultado dos processos sociais que estão presentes 

na vida dos indivíduos, possuindo valores sociais próprios (tais como religião, etnia, a cidade 

e o bairro onde o indivíduo reside, etc.), que são herdados e passados por gerações (GOHN, 

2006). De acordo com Libâneo (2010), a educação informal percorre o processo formal e não-

formal, onde o ambiente educativo é constituído por meio do ambiente cultural, social, 

político e econômico em que vive o indivíduo, refletindo por exemplo, o modo de pensar e de 

conduta deste meio. Acontece de forma não planejada e o conteúdo não é sistematizado. 
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Com relação às teorias de aprendizagem, segundo Becker (2001), existem três teorias 

que representam a relação entre ensino e aprendizagem na escola: o apriorismo, o empirismo 

e o construtivismo.  

No apriorismo, o conhecimento já nasce com o indivíduo, sendo inato ao ser humano: 

a herança genética. O ser humano pode trazer um saber de nascença, da mesma forma que 

pode estar desprovido do mesmo. Nesta epistemologia confunde-se o avanço cognitivo do 

indivíduo com a maturação biológica. O professor terá de fazer muito pouco pelo estudante, 

renunciando à intervenção docente, e atuando como um facilitador para que o 

desenvolvimento cognitivo seja alcançado, com um mínimo de interferência do meio físico e 

social (BECKER, 2001).  

No empirismo o professor é aquele que detém o conhecimento e representante do meio 

social ou educacional. O aluno é comparado a uma folha em branco, um indivíduo que não 

tem conhecimento, que será adquirido de acordo com a sua relação com o meio físico e social 

(estímulo e cultura). O aluno é considerado uma “tábula rasa” a cada novo conteúdo que lhe 

é anunciado. O autoritarismo, a falta de criatividade, de crítica e de reflexão estão presentes 

no modelo empirista (BECKER, 2001). De acordo com Becker (2001, p. 17) “nessa relação, o 

ensino e a aprendizagem são polos dicotômicos: acredita-se que o professor jamais aprenderá 

e o aluno jamais ensinará; tem-se a convicção que o professor sabe tudo e o aluno nada sabe”.  

No comportamentalismo ou behaviorismo, a temática desta teoria se baseia na 

conduta, nas respostas e nas consequências que um indivíduo apresenta, em relação às 

mudanças (estímulos) do ambiente externo, originando resultados que podem ser bons ou 

ruins (MOREIRA, 1999). Esta teoria surgiu no início do século XX, respaldando uma 

perspectiva instrucional-tecnológica, estando presente no processo de ensino-aprendizagem 

por vários anos (MOREIRA, 1999).  

O construtivismo é uma teoria que trata de como ocorre a aquisição do conhecimento, 

por intermédio da relação do indivíduo com o meio (SOUZA, 2006). Nesta concepção, o 

aluno não é considerado uma “tabula rasa”, cujo processo de aprendizagem começa do zero. 

Segundo Moreira (1999, p.15) “o ser humano tem a capacidade criativa de interpretar e 

representar o mundo, não somente de responder a ele”. O conhecimento “construído” pelo 

sujeito no decorrer de sua vida será de grande importância, pois ajudará na compreensão desse 

novo conhecimento, mediante a construção de estruturas cognitivas e mediação de conteúdo 
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(BECKER, 2001). Nesta concepção, o estudante deixa de ser um mero receptor de 

conhecimento, tornando-se um sujeito que desenvolve sua própria estrutura de aprendizagem, 

não de forma arbitrária, mas de forma organizada e sistemática, de acordo com as teorias 

construtivistas, desenvolvidas por estudiosos como Piaget e Vigotsky (MOREIRA, 1999). 

Winn (1993), em seu trabalho “A Conceptual Basis for Educational Applications”, que 

analisa o potencial de utilização da Realidade Virtual na Educação, trata sobre a 

aprendizagem pela construção do conhecimento, abordando a utilização da teoria de 

aprendizagem construtivista como base “sólida” para a utilização da Realidade Virtual na 

Educação. Youngblut (1998), também analisa o uso educacional da Realidade Virtual em seu 

trabalho “Educational Uses of Virtual Reality Technology”, desenvolvido em 1998 para o 

Instituto de Análises de Defesa dos Estados Unidos da América do Norte - IDA38, citando a 

pesquisa de Winn e sua abordagem construtivista, bem como outras que tratam da 

aprendizagem por meio da utilização de objetos visualmente orientados (simulação). 

Selwyn, tratando sobre as questões postuladas por Neil Postman sobre a utilização da 
Tecnologia no processo educacional, destaca que: 

 

As tecnologias não são neutras, mas, sim, promovem certos valores, interesses e 
pautas, em detrimento de outros. Alertam-nos sobre a interação da tecnologia com a 
sociedade, a economia, a política e a cultura. Destacam, também, a possibilidade de 
que os resultados pretendidos para o uso da tecnologia sejam acompanhados de 
consequências inesperadas (SELWYN, 2017, p. 91). 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
38O IDA é o Instituto de Análises de Defesa Estadunidense, “uma corporação sem fins lucrativos que opera três 
Centros de Pesquisa e Desenvolvimento financiados pelo governo federal no interesse público: Centro de 
Sistemas e Análises, Instituto de Política de Ciência e Tecnologia e Centro de Comunicações e computação. O 
IDA fornece análises objetivas de questões de segurança nacional e desafios nacionais relacionados, 
particularmente aqueles que requerem conhecimentos científicos e técnicos extraordinários” (INSTITUTE FOR 
DEFENSE ANALYSES, 2017). (In: <www.ida.org>. Acesso em 17 set. 2017.) (tradução nossa). 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

3.1 A Revisão sistemática da literatura 

Para a obtenção de dados que contribuam com a compreensão do objeto de estudo 

deste trabalho, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica exploratória, por meio de uma 

revisão sistemática da literatura, sobre Realidade Virtual na Educação.  

Para García-Peñalvo (2017, p.09, tradução nossa), a revisão sistemática da literatura “é 

um tipo de revisão da literatura que coleta e analisa criticamente vários estudos ou 

documentos de pesquisa através de um processo sistemático”.39 Para ele, o objetivo da revisão 

sistemática da literatura é apresentar uma síntese dos documentos bibliográficos disponíveis 

relacionados a um problema de investigação científica. 

Segundo Jesson, Matheson e Lacey (2011, p.40, tradução nossa) “as revisões 

sistemáticas são uma ferramenta útil para aqueles que procuram promover o conhecimento de 

pesquisa e colocá-lo em ação”40. Sampaio e Mancini (2006, p. 84), consideram que este tipo 

de revisão “disponibiliza um resumo das evidências relacionadas a uma estratégia de 

intervenção específica, mediante a aplicação de métodos explícitos e sistematizados de busca, 

apreciação crítica e síntese da informação selecionada”. 

Gough et al. apresentam tópicos que diferenciam a revisão sistemática da literatura de 

uma revisão tradicional de literatura: 

 

A revisão de literatura tradicional tipicamente apresenta resultados de investigação 
relativos a um tópico de interesse [do investigador]. Resumem o que é conhecido 
sobre esse tópico sem explicarem os critérios utilizados para identificar e incluir 
esses estudos nem justificar o motivo de alguns estudos serem descritos e discutidos, 
e outros não. Assim, estudos potencialmente relevantes podem não ter sido incluídos 
na revisão de literatura por o autor não ter conhecimento deles ou, conhecendo-os, 
decidir não os incluir por razões que não explica. Se o processo de identificação das 
fontes bibliográfica não for explícita, consistente e rigorosa, não é possível avaliar a 
adequação dessas fontes ao estudo em causa (2011, apud RAMOS; FARIA; FARIA, 
2014, p.20): 

 

García-Peñalvo (2017, apud SÁENZ, 2001) aponta que um dos grandes benefícios no 

desenvolvimento de uma revisão sistemática da literatura em relação a outras revisões é a 

possibilidade de sua reprodução, propiciando a verificação da obtenção dos mesmos 
                                                
39 Una SLR es un tipo de revisión de la literatura que recopila y analiza críticamente múltiples estudios o 
trabajos de investigación a través de un proceso sistemático. 
40 Systematic reviews are a useful tool for those seeking to promote research knowledge and put it into action. 
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resultados e dedução por outro pesquisador41. Segundo Kitchenham e Charters (2007, p. 3, 

tradução nossa)42, “os estudos individuais que contribuem para uma revisão sistemática são 

chamados de estudos primários. Uma revisão sistemática é uma forma de estudo secundário”. 

Estudos primários são estudos baseados na experiência e na observação, que averiguam sobre 

um problema específico de pesquisa. Os estudos secundários são estudos que examinam 

estudos primários pertinentes a um problema específico de pesquisa, com o intuito de 

apresentar e condensar indicativos pertencentes a um problema específico de pesquisa 

(KITCHENHAM e CHARTERS, 2007). 

Portanto, a preocupação com a qualidade do desenvolvimento de todas as etapas de 

uma revisão sistemática é fundamental para a obtenção de resultados consistentes sobre o 

ponto de vista científico, permitindo que a pesquisa seja utilizada e continuada por outros 

pesquisadores. 

O protocolo da pesquisa é a parte do planejamento do projeto que define as etapas que 

serão contempladas. Jesson, Matheson e Lacey (2011, p.34, tradução nossa) descrevem em 

seu livro “seis etapas essenciais da metodologia em que se deve trabalhar ao realizar uma 

revisão sistemática: 1) definir a questão de pesquisa; 2) desenvolver um plano; 3) busca pela 

literatura; 4) aplicar os critérios de inclusão e exclusão; 5) aplicar avaliação da qualidade; 6) 

síntese”.43 

Sampaio e Mancini (2007), também apresentam as etapas metodológicas (Figura 13) a 

serem desenvolvidas e conduzidas em uma revisão sistemática de literatura: 

 

 

 

 

 

 

                                                
41 Esta forma de revisión da al lector una gran ventaja sobre otras revisiones: la posibilidad de replicarla y 
verificar si se llega a la misma conclusión. 
42 Individual studies contributing to a systematic review are called primary studies; a systematic review is a form 
of secondary study. 
43 In this book (see Chapter 7), we describe six essential stages of methodology that you should work through in 
undertaking a systematic review: 1) Define the research question. 2) Design the plan. 3) Search for literature. 4) 
Apply exclusion and inclusion criteria. 5) Apply quality assessment. 6) Synthesis. 
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Figura 13 - Etapas da Revisão Sistemática de Literatura 

 
Fonte: SAMPAIO e MANCINI, 2007, p. 86 

 

3.2 Desenvolvimento do protocolo de estudo (PE) 

3.2.1 A indagação inicial 

O desenvolvimento da revisão sistemática da literatura realizada sobre Realidade 

Virtual na área da Educação  teve como base a possibilidade de se verificar de forma 

sistemática e criteriosa a publicação de artigos científicos, que tratam sobre o tema proposto, 

publicados em periódicos disponibilizados por meio de busca efetuada no Portal Periódicos 

CAPES, objetivando o levantamento de dados que viabilizem a apuração sobre o processo 

educacional envolvidos na utilização destes conceitos, permitindo inicialmente, as seguintes 
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questões de investigação: 

● Como estão distribuídos os artigos selecionados para a revisão sistemática 

considerando-se as datas de publicação, instituições e locais de publicação? 

● Qual a classificação Qualis CAPES dos periódicos de onde foram selecionados os 

artigos? 

● Quais áreas do ensino estão relacionadas a sua utilização nos artigos selecionados? 

● Quando consideradas, quais as teorias de aprendizagem que estão presentes na sua 

utilização? 

● Quais os modelos educacionais (formal, não formal e informal) em que se desenvolve 

o processo educacional com uso das Realidade Virtual?  

● Quais as definições de Realidade Virtual foram apresentadas nos artigos? 

● Quais as propostas e usos da Realidade Virtual na Educação?  

 

3.2.2 A definição do universo da busca 

Os seguintes itens foram considerados na definição do universo da busca realizada 

para o desenvolvimento desta pesquisa: 

● Periódicos na área da Educação; 

● Artigos científicos em língua portuguesa; 

● Periódicos disponíveis na base de dados do portal Periódicos CAPES/MEC; 

● Publicações compreendidas no período entre 2007 e 2017. 

Em relação à escolha pelo período de busca entre 2007 e 2017, inicialmente optou-se 

pela verificação dos últimos 10 anos (2007 a 2016), entretanto, como a pesquisa foi 

efetivamente realizada em 2018, foi decidida a inclusão do ano de 2017 no período de busca, 

com o intuito de apurar os estudos mais recentes sobre o tema tratado nesta dissertação. 

A verificação ao corpo do artigo foi realizada sempre que necessário, ou seja, toda vez 

que o resumo não apresentou informações necessárias para a investigação e conclusão sobre o 

assunto tratado.  

A escolha do portal periódicos CAPES ocorreu por propiciar acesso a um extenso 

acervo constituído por relevantes base de dados e pela importância deste sítio eletrônico para 

o campo científico brasileiro. De acordo com as informações sobre seu acervo: 
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O Portal de Periódicos da Capes oferece acesso a textos completos disponíveis em 
mais de 38 mil publicações periódicas, internacionais e nacionais, e a diversas bases 
de dados que reúnem desde referências e resumos de trabalhos acadêmicos e 
científicos até normas técnicas, patentes, teses e dissertações dentre outros tipos de 
materiais, cobrindo todas as áreas do conhecimento. Inclui também uma seleção de 
importantes fontes de informação científica e tecnológica de acesso gratuito na web 
(CAPES, 2018).  

 

3.2.3 A definição dos conceitos de busca 

A condução da busca para a seleção dos estudos primários (artigos científicos) 

verificados para o desenvolvimento deste trabalho, foi realizada in loco nos computadores do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá (que possuem 

acesso diferenciado em relação ao acesso aberto, que é disponibilizado para o público em 

geral), por meio de consulta ao Portal Periódicos CAPES/MEC.  

Inicialmente, o critério para a seleção de artigos adotado foi a combinação do descritor 

realidade virtual, com o descritor educação por meio dos operadores booleanos AND em 

conjunto com operadores de proximidade (aspas).  Também foram utilizados nesta etapa os 

seguintes filtros: área da educação, periódicos revisados por pares, seleção por artigos 

científicos, língua portuguesa e período de publicação entre 2007 a 2017. A string ou 

estratégia de busca utilizada no portal Periódicos CAPES/MEC nesta etapa é demonstrada a 

seguir: 

● (TITLE-ABS-KEY (“realidade virtual”) AND (PREFDISC, “educação) AND 

(SHOW, “periódicos revisados por pares”) AND (RESOURCE TYPE, “artigos”) 

AND (LIMIT TO (PUBYEAR, 2007-2017) AND (LANG, “Português”)) 

A calibração da expressão de busca foi desenvolvida progressivamente, de forma a 

reunir os artigos estritamente pertinentes à pesquisa, mediante o teste dos critérios da busca e 

os resultados retornados. Ao final desta etapa, foram selecionados os critérios que 

apresentaram os resultados com melhor qualidade para o desenvolvimento desta pesquisa: a 

utilização somente dos descritores “Realidade Virtual, em conjunto com operadores de 

proximidade (aspas). Os filtros utilizados para esta etapa (seleção dos artigos) foram: 

 As buscas por artigos científicos foram efetuadas com aplicação do filtro de área 

“Educação”; 

 Busca somente por artigos científicos; 
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 Língua dos artigos: Português; 

 Período para a busca: 2007 a 2017; 

 Periódicos revisados por pares.  

Por conseguinte, é apresentada a seguir, a string de busca resultante da calibração da 

expressão de busca: 

● (TITLE-ABS-KEY (“realidade virtual”) AND (SHOW, “periódicos revisados por 

pares”) AND (RESOURCE TYPE, “artigos”) AND (LIMIT TO (PUBYEAR, 2007-

2017) AND (LANG, “Português”)). 

Os critérios utilizados para a busca pelos artigos no portal Periódicos CAPES, 

apresentados de acordo com os respectivos descritores utilizados nas equações de busca e os 

filtros utilizados para a seleção inicial dos artigos, são exibidos na Quadro 3 a seguir: 

Quadro 3 - Critérios utilizados para buscas por artigos no portal Periódicos CAPES/MEC 

Critério de Seleção 
Descritores utilizados de acordo com as equações de 

busca (DesEB) 
Filtros utilizados nas buscas (F) 

 
 
 
 
 

Realidade Virtual e 
Educação 

DesEB1: “realidade virtual” AND educação 
(descritores utilizados na primeira equação de busca); 
 
 
  
DesEB2: “realidade virtual” 
(descritor utilizado na segunda e última equação de 
busca) 

Área de educação 

Artigos em língua portuguesa 
 

Periódicos revisados por pares; 
 

Período de publicação entre 2007 
e 2017. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

O resultado da busca realizada para o descritor “Realidade Virtual” é apresentado pelo 

Quadro 4, a seguir. Os artigos encontrados nesta busca foram verificados posteriormente, por 

meio dos critérios de inclusão e exclusão utilizados no desenvolvimento da revisão 

sistemática da literatura. 
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Quadro 4 - Busca por artigos científicos utilizando o descritor “Realidade Virtual” 

Base: Portal Periódicos CAPES/MEC 

Data:  

Descritores: “Realidade Virtual” 

Área de Busca Educação 

Critérios da Busca 

● Artigos; 

● Periódicos revisados por pares; 

● Período da busca: 2007 a 2017; 

● Idioma: Português; 

● Operador de proximidade: aspas 

● Idioma: Português  

Resultado 99 artigos encontrados 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 De acordo com os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos para a pesquisa 

(apresentados no subitem 3.2.6 – critérios de inclusão e exclusão) foram selecionados para 

verificação (dentre os 99 artigos encontrados), somente aqueles efetivamente classificados 

mediante os critérios de inclusão. Os artigos classificados pelos critérios de exclusão não 

serão avaliados nesta pesquisa. 

3.2.4 Utilizando o Zotero para o gerenciamento dos dados encontrados nas buscas 

Com o objetivo de salvar e organizar os dados encontrados nas buscas 

desenvolvidas no portal Periódicos CAPES/MEC, foi utilizado o programa informático 

Zotero, um gerenciador de referências bibliográficas que possibilita a importação e o 

registro de alguns dados dos documentos obtidos (tais como o(s) nome(s) do(s) autor(es), 

título do artigo, data de publicação, link para o acesso ao documento, data de acesso, 

palavras-chave, resumo, etc.), por meio do uso de uma extensão44 para utilização em 

navegadores web, que permite que os artigos encontrados sejam salvos no programa 

informático de acordo com o tipo de busca efetuada .  

Para salvar e importar os dados obtidos na busca conduzida no portal Periódicos 

CAPES/MEC para o Zotero, foi utilizado o navegador da web Firefox, mediante a 

utilização de uma extensão deste navegador para o Zotero, que possui excelente 

                                                
44 Uma extensão para um navegador web é um aplicativo desenvolvido com o objetivo de originar ou alterar 
alguma funcionalidade do programa (FIREFOX COMMUNITY WEBSITE, 2018). 
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integração ao portal periódico CAPES/MEC, o que possibilitou que os resultados das 

buscas fossem armazenados no programa informático, classificando-os por meio de 

pastas, que foram organizadas e nomeadas de acordo com os descritores utilizados. 

Além da importação de informações (título, autoria, periódico, data de publicação, 

data de acesso, etc.) que permitem referenciar os artigos encontrados nas buscas em 

diferentes normatizações para trabalhos acadêmicos (ABNT, APA, etc.), o Zotero também 

possui um campo para o resumo dos artigos que foram adicionados ao seu banco de 

dados. Por conseguinte, os resultados encontrados nas buscas conduzidas no portal 

Periódicos CAPES possibilitaram a importação automática dos resumos para a maioria 

dos artigos encontrados. Para aqueles artigos em que o resumo não foi importado 

automaticamente pelo processo, o acesso ao texto do artigo foi realizado por meio de seu 

endereço eletrônico na internet, de modo que o referido campo fosse preenchido 

corretamente. Também foi desenvolvida uma verificação dos títulos, resumos e palavras-

chave importados e salvos no programa informático (que são objetos de análise desta 

pesquisa), com o propósito de verificar a integridade dos mesmos, por meio de consultas 

on-line aos endereços dos sítios de internet que disponibilizam os artigos encontrados. As 

palavras-chave de cada artigo também foram adicionadas ao final de cada resumo, caso 

não constasse do mesmo. 

3.2.5 A preparação dos dados para a condução das etapas de análise e síntese. 

A etapa de análise e síntese deste trabalho, foi apoiada por uma análise de dados 

textuais, por intermédio do programa informático Iramuteq (acrônimo para “Interface de R 

pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires”), em conjunto com 

um banco de dados, desenvolvido por meio da geração de tabelas no programa informático 

Microsoft Excel, que apresentam e sintetizam informações relevantes dos artigos encontrados 

nas buscas no portal Periódicos CAPES/MEC, tais como os classificadores, títulos, resumos, 

data de publicação, periódicos, critérios de inclusão e exclusão, etc, permitindo a verificação 

de diferentes informações e a criação de dados estatísticos, que serão utilizados para 

complementar a etapa de análise de dados. 

O banco de dados gerado no programa informático Microsoft Excel foi desenvolvido 

de acordo com as seguintes particularidades: a criação de uma tabela principal primária, onde 
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foram inseridos os elementos (informações) necessários para o desenvolvimento de tabelas 

secundárias, que possibilitam a organização, classificação e verificação de diferentes 

variáveis, seja por meio de leitura direta e/ou pelo relacionamento entre os dados 

armazenados, contribuindo com informações qualitativas “coadjuvantes” no desenvolvimento 

deste trabalho. 

De acordo com Salviati (2017), a análise de dados textuais é desenvolvida pela 

investigação de um conjunto de dados reproduzidos em diferentes cenários, permitindo 

mensurar características qualitativas encontradas em um conteúdo textual, com o objetivo de 

apresentar a temática e os assuntos desenvolvidos por um ou mais sujeitos. Esta análise pode 

ser desenvolvida tanto por meio da leitura, classificação e identificação das concepções 

encontradas nos documentos selecionados, bem como por métodos estatísticos aplicados à 

análise, mediante o emprego de um programa informático (ROQUE; PEDROSA; CAMPOS, 

2012). Programas informáticos como o Iramuteq e o Alceste45 têm sido empregados como 

ferramenta de auxílio na análise de dados textuais.  

O Iramuteq, programa utilizado em nosso trabalho, foi desenvolvido na França por 

Pierre Ratinaud em 2009, tratando-se de “um programa informático gratuito, que se ancora no 

programa informático R46 e permite diferentes formas de análises estatísticas sobre corpus 

textuais e sobre tabelas de indivíduos por palavras” (CAMARGO; JUSTO, 2013, p. 513). 

Além de ser gratuito, uma outra vantagem deste programa informático se relaciona à sua 

licença de código aberto ou “open source47”, permitindo que seu código seja redistribuído, 

compartilhado e também modificado (JUSTO; CAMARGO, 2014). 

                                                
45O software Alceste, é um programa informático de análise de dados textuais ou estatística textual, 
desenvolvido pela empresa IMAGE, com a colaboração do Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS), 
tendo o apoio da ANVAR (Agência Nacional Francesa de Valorização à Pesquisa) e baseado nas pesquisas de 
J.P. Benzecri, M. Reinert. (ALCESTE SOFTWARE, 2018). 
46 R “é um ambiente de software livre para computação estatística e gráficos. Ele compila e é executado em uma 
ampla variedade de plataformas UNIX, Windows e MacOS” (THE R PROJECT FOR STATISTICAL 
COMPUTING, 2018). (In: R: The R Project for Statistical Computing. Disponível em: <https://www.r-
project.org/>. Acesso em: 11 ago 2018. Tradução nossa). 
47 Geralmente, o software Open Source é um software que pode ser acessado, usado, alterado e compartilhado 
livremente (de forma modificada ou não modificada) por qualquer pessoa. A definição de código aberto 
reconhecida internacionalmente fornece dez critérios que devem ser atendidos para que qualquer licença de 
software e o software distribuído sob essa licença sejam rotulados como "software de código aberto". Somente o 
software licenciado sob uma licença Open Source aprovada pelo OSI deve ser rotulado como software "Open 
Source" (“Frequently Answered Questions | Open Source Initiative”, [s.d.], tradução nossa). 
. 
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Neste trabalho, os resumos dos artigos encontrados na busca desenvolvida no portal 

Periódicos CAPES/MEC foram tratados como conteúdo textual, sendo incorporados a um 

corpus, que foi analisado pelo programa informático Iramuteq (o corpus utilizado para análise 

está disponível no Apêndice A). 

O corpus é um banco de dados criado pelo pesquisador, com a escrita e dados textuais 

formatados de acordo com os requisitos de utilização do aplicativo, contendo dados que serão 

importados e analisados preliminarmente pelo programa informático. O corpus para análise 

pelo Iramuteq possui uma linha de comando inicial para cada um dos textos que serão 

analisados, permitindo o uso de variáveis (características) relevantes ao desenvolvimento da 

pesquisa (SALVIATI, 2017).  

Com a finalidade de auxiliar a geração do corpus para o Iramuteq, foram criadas notas 

individuais no banco de dados do Zotero que contém as informações relativas aos artigos 

selecionados na busca conduzida no Portal Periódicos CAPES/MEC, com os seguintes 

parâmetros: arquivos que estejam fora do período de análise desta pesquisa (anteriores à 2007 

e posteriores à 2017), artigos duplicados que foram apresentados nos resultados das buscas e 

também um sistema classificador (uma variável), contendo as iniciais do assunto tratado e um 

sistema numeral simplificado crescente, para cada tipo das modalidades pesquisadas na busca 

efetuada: RV1 até RV99 para Realidade Virtual. O Zotero permite a exportação dos dados 

armazenados em diferentes formatos (csv, bibtex, xml, etc.), que contém determinados campos 

que foram importados para sua base de dados (como por exemplo: título, resumo, atores, ano, 

notas, periódico, etc.), o que proporciona e facilita a importação dos dados por outros 

programas (importados como tabelas nos programas informáticos Microsoft Excel e  Libre 

Office), para que os dados sejam tratados, auxiliando na elaboração de outros documentos. 

Alguns critérios foram observados e utilizados na preparação do corpus textual: 

● Para atender às especificidades deste trabalho, determinadas palavras utilizadas no 

corpus não poderiam ser analisadas individualmente, mas como elementos de 

expressões compostas (tais como, Realidade Virtual, Realidade Aumentada, educação 

superior, educação básica, etc.), bem como palavras unidas por meio de hífen (como 

por exemplo, ensino-aprendizagem). Deste modo, foram necessários ajustes, sendo 

utilizado o caractere “underline” para conectar estas palavras, de forma que os termos 

fossem analisados como integrantes de expressões. 
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● Com exceção dos classificadores, que possuem uma formatação específica para o 

corpus, todo o texto restante foi colocado sem mudança de linha, de acordo com as 

normas que constam no manual do Iramuteq. 

● Os dados armazenados no Zotero foram exportados para um arquivo em formato csv48. 

Em seguida, o arquivo csv foi importado para o programa informático Libre Office, 

gerando uma tabela que possibilitou o manuseio das informações apresentadas nas 

colunas geradas com os respectivos campos, de maneira que após a edição dos 

campos, restassem apenas as seguintes colunas: classificação, título, resumo e 

palavras-chave.  

● Esta tabela foi importada para um arquivo de texto no programa informático Microsoft 

Word, sendo então formatada como texto (retirando os atributos de uma tabela), o que 

possibilitou, por meio de edição de texto, que constasse no documento somente as 

informações necessárias para a geração do corpus. O arquivo final desta etapa foi 

gravado no computador em um arquivo no formato *.txt (texto), codificado no padrão 

UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format)49, de acordo com as orientações 

apresentadas no manual do Iramuteq. 

 Cabe ressaltar que o corpus final, utilizado pela análise desenvolvida pelo Iramuteq, 

sofreu algumas intervenções, com relação ao vocabulário e expressões consideradas 

relevantes, até sua concretização. Este procedimento, realizado após os primeiros resultados 

apresentados com uso do Iramuteq, teve como objetivo a adequação dos termos para a 

continuação do processo de averiguação. 

 

                                                
48Segundo o suporte do programa informático Libre Office, “arquivos do tipo valores separados por vírgula 
(CSV) são arquivos de texto que podem ser utilizados para trocar dados com um banco de dados ou uma planilha 
entre aplicações. Cada linha de um arquivo Texto CSV representa um registro no banco de dados ou uma linha 
em uma planilha. Cada campo de um registro de banco de dados ou de uma célula em uma linha da planilha é 
normalmente separado por uma vírgula. Entretanto, é possível utilizar outros caracteres para delimitar um 
campo, como um caractere de tabulação”. (in: 
<https://help.libreoffice.org/Calc/Importing_and_Exporting_CSV_Files/pt-BR>. Acesso em: 09 ago. 2018). 
49UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format) é um tipo de codificação Unicode, podendo acomodar 
informações em todos os idiomas e trabalhar para enviar múltiplos bytes, sem danificá-los. Além disso, por 
causa da maneira como os caracteres UTF-8 são codificados, é muito seguro, pois não pode ser induzido a 
analisar caracteres múltiplos (GLASER, 2014, tradução nossa). 
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3.2.6 Critérios de inclusão e exclusão 

Os critérios de exclusão e inclusão estabelecem os requisitos para que os artigos 

previamente selecionados sejam elencados para esta pesquisa. De acordo com Sampaio e 

Mancini (2007), estes critérios são desenvolvidos segundo as perguntas iniciais que orientam 

a elaboração de uma Revisão sistemática da literatura.  

Os critérios de exclusão e suas respectivas justificativas, são apresentadas no Quadro 5 

a seguir: 

Quadro 5 - Critérios de exclusão 

Critérios de Exclusão (CE) Parâmetros sobre a escolha dos Critérios de Exclusão 

CE-01: Artigos que não estão na 
área de avaliação “Educação”. 

Artigos apresentados por intermédio da busca inicial no portal Periódicos 
CAPES/MEC, conduzida com o filtro de área "Educação", e que após a 
verificação dos dados não estão relacionados à área de avaliação Educação, 
segundo o entendimento dos desenvolvedores desta pesquisa. 

CE-02: Cópia dos artigos 
duplicados. 

Artigos apresentados por intermédio da busca inicial no portal Periódicos 
CAPES/MEC que aparecem duplicados.  

CE-03: Refere-se ao objeto de 
estudo da Revisão Sistemática 

apenas como proposta para 
trabalho futuro. 

Para aplicação deste critério de exclusão, além da leitura de título, resumo e 
palavras-chave, foi efetuada uma verificação no corpo do documento para 
apurar e chancelar este processo de exclusão. 

CE-04: Não tem relação direta 
com o objeto de estudo desta 

revisão sistemática da literatura. 

Para aplicação deste critério de exclusão, além da leitura de título, resumo e 
palavras-chave, foi efetuada uma busca pela expressão "realidade virtual" no 
corpo do documento e verificada a sua relação com o desenvolvimento da 
pesquisa. 

CE-05: Artigos que não estejam 
em língua portuguesa. 

Para aplicação deste critério de exclusão, além da leitura de título, resumo e 
palavras-chave, foi efetuada uma verificação no corpo do documento para 
apurar e chancelar este processo de exclusão. 

CE-06:  Artigos fora do período 
de análise da pesquisa. 

Para aplicação deste critério de exclusão, foi efetuada uma verificação nos 
dados da busca inicial que foram importados para o programa informático 
Zotero para apurar e chancelar este processo de exclusão. 

CE-07: Artigos que não possuam 
Resumo e/ou Palavras-chave. 

Para aplicação deste critério de exclusão, foi efetuada uma verificação nos 
dados da busca inicial que foram importados para o programa informático 
Zotero para apurar e chancelar este processo de exclusão. 

CE-08: Não é um estudo 
primário 

Para aplicação deste critério de exclusão foi desenvolvida uma verificação no 
documento encontrado na busca preliminar. 

 Fonte: Elaborada pelo autor. 

Por intermédio do Quadro 6, são apresentados os critérios de inclusão utilizados neste 

trabalho e suas respectivas justificativas:50 

 

 
 

                                                
50A seleção dos critérios utilizados para a inclusão e exclusão dos artigos que serão analisados também 
considerando os filtros empregados inicialmente para a seleção para a seleção dos artigos no Portal Periódicos 
CAPES (conforme descrito no Quadro 3, que apresenta os critérios utilizados para buscas por artigos no portal 
Periódicos CAPES/MEC). 
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Quadro 6 - Critérios de inclusão 

Critérios de Inclusão (CI) Parâmetros sobre a escolha dos Critérios de Inclusão 

CI-01: O artigo trata sobre "Educação", 
relacionando a Realidade Virtual em seu 

corpus, porém não sendo este 
especificamente o objeto de estudo do 

artigo. 

Artigos apresentados por intermédio da busca inicial no portal 
Periódicos CAPES/MEC, conduzida com o filtro de área "Educação", 
e que após a verificação do conteúdo textual de análise, constatando 
o relacionamento dos artigos com a área de Educação, expondo sobre 
a Realidade Virtual no corpo do artigo, porém não sendo este o 
objeto principal de estudo do trabalho, segundo o entendimento dos 
desenvolvedores desta pesquisa. 

CI-02: Estabelece e/ou apresenta 
propostas sobre a utilização da Realidade 

Virtual na Educação. 

Artigos apresentados por intermédio da busca inicial no portal 
Periódicos CAPES/MEC, que após a verificação do conteúdo textual 
de análise, estabelecem e/ou apresentam propostas de uso da 
Realidade Virtual na Educação, segundo o entendimento dos 
desenvolvedores desta pesquisa. 

CI-03 Estabelece e/ou considera bases 
teóricas e/ou instrumentos práticos 
voltados para o uso de teorias de 

aprendizagem em relação à utilização da 
Realidade Virtual na Educação. 

Artigos apresentados por intermédio da busca inicial no portal 
Periódicos CAPES/MEC, que após a verificação do conteúdo textual 
de análise, estabelecem ou consideram instrumentos teóricos e/ou 
instrumentos práticos voltados para o uso de teorias de 
aprendizagem, segundo o entendimento dos desenvolvedores desta 
pesquisa. 

CI-04: Estabelece ou considera as bases 
teóricas e/ou bases práticas relacionadas 

às modalidades de Educação (formal, 
não-formal e informal) em relação à 
utilização da Realidade Virtual na 

Educação. 

Artigos apresentados por intermédio da busca inicial no portal 
Periódicos CAPES/MEC, que após a verificação do conteúdo textual 
de análise, estabelecem e/ou consideram bases teóricas e/ou práticas 
relacionadas às modalidades de Educação, segundo o entendimento 
dos desenvolvedores desta pesquisa. 
 

CI-05: Relaciona explicitamente o uso da 
Realidade Virtual com Educação Formal, 

Não Formal ou Informal. 

O conteúdo textual indica explicitamente relacionamento do artigo 
com as modalidades de Educação Formal, Não Formal ou Informal, 
segundo o entendimento dos desenvolvedores desta pesquisa. 
 

CI-06: Relaciona implicitamente o uso da 
Realidade Virtual com Educação Formal, 

Não Formal ou Informal. 

O conteúdo textual analisado indica implicitamente o relacionamento 
do artigo com as modalidades de Educação Formal, Não Formal ou 
Informal, segundo o entendimento dos desenvolvedores desta 
pesquisa. 

CI-07: Estabelece ou considera um 
relacionamento entre os conceitos de 

Realidade Virtual, Realidade Aumentada 
e Realidade Mista. 

O conteúdo textual analisado estabelece ou considera o 
relacionamento dos conceitos com a Realidade Virtual, segundo o 
entendimento dos desenvolvedores desta pesquisa. 

CI-08: Tem relação direta com o objeto 
de estudo desta revisão sistemática da 

literatura, sendo estudos que tratam sobre 
uso da Realidade Virtual no processo 

educacional abordado. 

Artigos apresentados por intermédio da busca inicial no portal 
Periódicos CAPES/MEC, que após a verificação do conteúdo textual 
de análise, verificou-se o relacionamento direto dos artigos 
encontrados com o objeto de estudo, segundo o entendimento dos 
desenvolvedores desta pesquisa. 

CI-09: Estabelece ou apresenta as áreas 
do ensino relacionadas à utilização da 

Realidade Virtual. 

O conteúdo textual estabelece e apresenta as áreas do ensino que 
estão relacionadas ao uso da Realidade Virtual, segundo o 
entendimento dos desenvolvedores desta pesquisa. 

CI-10: Apresenta um conceito para 
Realidade Virtual. 

O conteúdo textual apresenta um conceito para Realidade Virtual, 
segundo o entendimento dos desenvolvedores desta pesquisa. 

 Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Desta forma, a definição dos critérios de inclusão e exclusão, fornecem dados 

significativos para o desenvolvimento da etapa de Análise e Síntese.  
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4 ANÁLISE E SÍNTESE DOS DADOS 

Em uma revisão sistemática da literatura, a etapa de análise e síntese tem como 

objetivo coletar dados sobre os documentos que foram selecionados, permitindo o 

conhecimento individual e a coleta de dados dos artigos, por meio da leitura de seus resumos 

(NAKAGAWA et. al., 2017), para que posteriormente sejam tratados em conjunto, de forma 

que sejam verificadas suas conexões e relacionamentos (JESSON et. al., 2011).  

Em uma análise de conteúdo clássica, os resultados obtidos devem representar o 

propósito da pesquisa, tendo como base os indicativos apresentados e percebidos no campo 

das informações transmitidas. Os conteúdos “ocultos” das mensagens devem ser verificados, 

não somente o conteúdo “manifestado” dos textos selecionados para esta etapa (FRANCO, 

2007). 

A etapa de análise foi conduzida com apoio de tabelas dinâmicas51 criadas no 

programa informático Microsoft Excel, por meio do exame dos dados levantados, que expõem 

informações relevantes para esta investigação, sendo a síntese dos dados desenvolvida 

posteriormente, conjugando os resultados exibidos e verificados nas tabelas com os dados 

apresentados pelo programa informático Iramuteq. 

Como exposto, foram encontrados inicialmente, por meio da busca conduzida no 

portal Periódicos CAPES/MEC, um total de 99 artigos científicos. Para selecionar aqueles que 

seriam analisados, consideramos os critérios de exclusão e inclusão, já evidenciados.  

 

4.1 Os artigos excluídos da pesquisa: critérios de exclusão 

 Os artigos considerados excluídos para este estudo foram determinados por meio de 

leitura do conteúdo textual analisado para aplicação dos critérios de exclusão (de acordo com 

o Quadro 5), apresentados no Quadro 7: 

 

 

 

                                                
51 Tabela interativa, que permite o resumo e tratamento de grandes quantidades de dados, com o intuito de 
apresentar apenas as informações consideradas relevantes que serão analisadas (MORAZ, 2009). 
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Quadro 7 - Artigos excluídos da pesquisa e os respectivos critérios de exclusão 

Classificador Título Ano 
Critérios de 

Exclusão 

RV_01 
Conhecimento sobre alimentos geneticamente modificados: um estudo 
com clientes de um supermercado, situado em área nobre do município 

de Fortaleza. 
2004 CE-06 

RV_02 
Informação e informática em saúde: caleidoscópio contemporâneo da 

saúde 
2007 CE-04 

RV_06 
Trajetórias do Jaguary - unidades de conservação, percepção ambiental e 

turismo: um estudo na APA do Sistema Cantareira, São Paulo 
2008 CE-04 

RV_07 TV online-TV biunívoca: modos de ver e interpretar (ADENDA) 2008 CE-05 

RV_08 
A montagem audiovisual como base narrativa para o cinema 

documentário interativo: novos estudos 
2008 CE-04 

RV_10 Os partidos políticos brasileiros e a internet 2009 CE_04 
RV_12 Prospectiva da pós-graduação nas Engenharias. 2009 CE-04 
RV_13 A crise financeira mundial, o Estado e a democracia econômica 2009 CE-04 

RV_15 
O retorno do olhar (e outros sentidos) para o corpo imerso em Realidade 

Aumentada 
2009 CE-02 

RV_16 O conhecimento e as tecnologias na sociedade da informação. 2010 CE-05 

RV_18 
O localismo nos jornais do Interior. (JORNALISMO E 

CONHECIMENTO) (Report) 
2010 CE-04 

RV_21 Paradigmas do jogar: Interação, corpo e imersão nos videogames 2010 CE-02 
RV_22 E-Gov e sua importância na desburocratização administração pública 2010 CE-04 
RV_23 Imagens conectivas da cultura. (CULTURA E MEDIAÇÃO) (Report) 2010 CE-04 

RV_24 
Avaliação do desempenho de operadores no treinamento com simulador 

de realidade virtual forwarder 
2010 CE-02 

RV_26 
Dos lugares urbanos das cidades aos lugares virtuais do ciberespaço: A 
reprodução e/ou apropriação das práticas de sociabilidade do futebol 

2010 CE04 

RV_33 
A tecnologia de realidade virtual como recurso para formação em saúde 

pública à distância: uma aplicação para a aprendizagem dos 
procedimentos antropométricos 

2011 CE_02 

RV_36 Gestão compartilhada de P&D: o caso da Petrobras e a UFRN 2011 CE-04 

RV_41 
Pós (-) anarquismo e as práticas contra-sexuais de ciborgues na 

dildotopia 
2012 CE-07 / CE-04 

RV_42 
Falhas de mercado e redes em políticas públicas: desafios e 

possibilidades ao Sistema Único de Saúde 
2012 CE-04 

RV_43 
Ordem de adição de afixos no Português Brasileiro: dados de unidades 

lexicais neológicas. (ARTIGOS ORIGINAIS) 
2012 CE-04 

RV_47 
O uso da realidade virtual como ferramenta complementar no pós-

operatório de cirurgia cardíaca 
2013 CE-05 

RV_48 
Análise do uso de tecnologias de business intelligence como facilitadoras 

à gestão universitária 
2013 CE-04 

RV_49 Direitos autorais e a pirataria; uma polêmica na realidade virtual. 2013 CE-04 

RV_51 
Mapa denso de disparidade para imagem estereoscópica no domínio de 

Clifford 
2013 CE-04 

RV_53 Abstração e representação na música eletroacústica 2013 CE-04 

RV_54 
Suplemento - trabalhos de conclusão de curso unificado e 1ª mostra pró-

saúde / pet-saúde unifor/sms - cores-6 e encontro estadual pró-saúde / 
pet-saúde - Ceará 

2014 CE-08 / CE04 

RV_58 Experimentação animal e seus limites: core set e participação pública. 2014 CE-04 
RV_60 A interface entre Saúde Pública e Cibercultura. 2014 CE-04 

RV_63 
Os efeitos da realidade virtual na reabilitação do acidente vascular 

encefálico: uma revisão sistemática. 
2014 CE-02 
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Classificador Título Ano 
Critérios de 

Exclusão 
RV_65 Estetização do marketing. 2014 CE-07 / CE-04 
RV_66 Tecnologias de Informação (TI) na Educação 2015 CE-07 / CE-04 
RV_67 As ciências sociais e seu compromisso com a verdade e com a justiça 1 2015 CE-04 

RV_76 
Cinemas e mídias indígenas: construir pontes, recusá-las. Entrevista com 

Faye Ginzburg. 
2016 CE-08 

RV_79 Calibração de erros sistemáticos em acelerômetros mems. 2016 CE-04 
RV_80 Eu virtual e eu real: consumo de alimentos e auto expressão na internet 2016 CE-04 

RV_81 
Generación Hashtag. Los movimientos juveniles en la era de la web 

social/ Geração #. Movimentos juvenis na era hiperdigital 
2016 CE-05 

RV_83 
Marcas de luxo na web: interação com o consumidor no ambiente virtual. 

(Marketing). 
2016 CE-04 

RV_86 
Efeito do treinamento com videogames ativos nas dimensões 

morfológica e funcional: estudo clínico randomizado. 
2016 CE-04 

RV_87 
Modelagem matemática e tecnologias digitais: uma aprendizagem 

baseada na ação. 
2016 CE-04 

RV_90 
Posture maintenance capacity in different functional activities of 

hypertensive and non-hypertensive elderly 
2017 CE-04 

RV_92 
Arquitetura de software voltada para a avaliação contínua do processo de 

ensino-aprendizagem 
2017 CE04 

RV_93 
Diversidade Cultural e Entretenimento nas Ambiências Midiáticas do 

Espetáculo 
2017 CE-04 

RV_95 Editorial 2017 CE-08 

RV_96 
Um sistema de comunicação via socket em uma rede wi-fi para controle 

de um robô de inspeção 
2017 CE-04 

RV_98 
Crayon Sharks: um estudo de caso sobre o design e aplicação de um jogo 

digital para o ensino de ciências 
2017 CE-04 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 De acordo com dos dados apresentados no Quadro 7, é possível verificar que 46 

artigos foram excluídos. As exclusões foram justificadas por intermédio dos critérios 

adotados. 

4.2 Artigos incluídos na pesquisa: os critérios de inclusão 

Esta etapa selecionou os artigos analisados neste trabalho, por meio da utilização de 

critérios de inclusão, em consonância com as questões iniciais desta pesquisa e com os 

critérios apresentados anteriormente no Quadro 6.  Os artigos excluídos na etapa anterior 

foram desconsiderados nesta seleção.  

A seleção dos artigos incluídos neste estudo foi realizada, à princípio, por meio de 

leitura do título, resumo e palavras-chave. Em casos onde este conteúdo textual não 

apresentou informação suficiente para a classificação, foi efetuada a leitura do corpo do 

artigo. De acordo com Sampaio e Mancini (2007, p. 86), “quando o título e o resumo não são 

esclarecedores, deve-se buscar o artigo na íntegra, para não correr o risco de deixar estudos 
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importantes fora da revisão sistemática”. O Quadro 8 apresenta os artigos que foram 

selecionados nesta etapa e seus respectivos critérios de inclusão (apresentados no Quadro 6): 

Quadro 8 - Artigos incluídos na pesquisa e os respectivos critérios de inclusão 

Classificador Título Ano Critérios de Inclusão 

RV_03 
Corporeidade e biotecnologias: uma crítica fenomenológica da 

construção do corpo pelo construtivismo e pela 
tecnobiomedicina 

2007 CI-01 

RV_04 
A imagem da subjetividade e a despersonalização criativa na 

internet 
2007 CI-01 

RV_05 Realidade aumentada aplicada ao design 2008 
CI-02 / CI-06 / CI-07 / 

CI-09 / CI-10 
RV_09 O estar-com o outro no ciberespaço 2009 CI-01 / CI-10 
RV_11 Intangíveis poéticas computacionais polissêmicas 2009 CI-01 

RV_14 
O retorno do olhar (e outros sentidos) para o corpo imerso em 

Realidade Aumentada 
2009 

CI-02 / CI-06 / CI-07 / 
CI-08 / CI-09 / CI-10 

RV_17 
Design Virtual de Produtos Através de um Aplicativo de Banco 

de Dados 
2010 

CI-02 / CI-04 / CI-05 / 
CI-08 / CI-09 / CI-10 

RV_19 
Avaliação do desempenho de operadores no treinamento com 

simulador de Realidade Virtual Forwarder 
2010 CI-06 / CI-09 

RV_20 Paradigmas do jogar: Interação, corpo e imersão nos videogames 2010 CI-01 / CI-07 / CI-10 

RV_25 
Adoção de inovações tecnológicas na área de saúde: um estudo 
sobre sistemas de informação sob a ótica da teoria de difusão 

2010 CI-01 

RV_27 O olhar pós-moderno: uma leitura de Palomar 2010 CI-01 

RV_28 
Educação Matemática na realidade do ciberespaço: que aspectos 

ontológicos e científicos se apresentam? (Report.) 
2010 

CI-02 / CI/03 / CI-04 / 
CI-05 / CI-08 / CI-09 / 

CI-10 

RV_29 
A fixidez do corpo em ambientes digitais: espacialidade de uma 

presença híbrida e móbil 
2011 CI-01 

RV_30 
A tecnologia de realidade virtual como recurso para formação 

em saúde pública à distância: uma aplicação para a 
aprendizagem dos procedimentos antropométricos 

2011 
CI-02 / CI-03 / CI-04 / 
CI-05 / CI-06 / CI-08 / 

CI-09 / CI-10 
RV_31 A questão do espaço na ficção midiática. 2011 CI-01 

RV_32 
Desafios da Comunicação Popular e Comunitária na 

Cibercultur@: Aproximação à proposta de Comunidade 
Emergente de Conhecimento Local 

2011 CI-01 

RV_34 
Equilíbrio na doença de Parkinson alterando as informações 

visuais 
2011 CI-01 

RV_35 Cada um com seu Ipod: a escuta de In Rainbows, do Radiohead 2011 CI-01 

RV_37 
Mundos possíveis entre a ficção e a não-ficção: aproximações à 

realidade televisiva. 
2011 CI-01 

RV_38 
Engenharia das comunicações - Uma proposta para pesquisas 

colaborativas e transversais 
2011 CI-01 

RV_39 
Usando realidade virtual e aumentada no resgate e valorização 

de jogos populares antigos 
2011 

CI-02 / CI_04 / CI-06 / 
CI-07 / CI-08 / CI-10 

RV_40 Realidade Virtual e Hipermídia - somar ou subtrair? 2011 
CI-01 / CI-04 / CI-06 / 

CI-10 

RV_44 
Estratégia de engenharia de requisitos para ambientes de 

Realidade Aumentada 
2012 

CI-02 / CI-03 / CI-04 / 
CI-06 / CI-07 / CI-08 / 

CI-09 / CI-10 

RV_45 Uso do filme Matrix para o ensino da administração. 2012 
CI-01 / CI-04 / CI-09 / 

CI-10 
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Classificador Título Ano Critérios de Inclusão 

RV_46 
Reabilitação vestibular com Realidade Virtual na doença de 

Ménière 
2013 

CI-02 / CI-04 / CI-06 / 
CI-09 / CI-10 

RV_50 
Recursos multimídia no ensino de habilidades sociais a crianças 

de baixo rendimento acadêmico 
2013 CI-01 / CI-10 

RV_52 
Tecnologia da Realidade Aumentada na propaganda: avaliação 
da eficácia com base em entendimento, risco e resposta afetiva 

2013 
CI-01 / CI-06 / CI-07 / 

CI-09 / CI-10 

RV_55 Controle postural de escolares com baixo rendimento escolar 2014 
CI-01 / CI-04 / CI-06 / 

CI-10 

RV_56 
T.I.C \& profissionalização de professores de física. Abordagem 

metodológica no quadro teórico da A.S. 
2014 CI-01 

RV_57 
Efeitos da gameterapia na mielorradiculopatia 

esquistossomótica: Relato de caso. 
2014 CI-02 / CI/04 / CI-09 

RV_59 
Utilização de alvos codificados do tipo Aruco na automação do 

processo de calibração de câmaras 
2014 CI-01 

RV_61 
Facetas da exposição In Vivo e por Realidade Virtual na 

intervenção psicológica no medo de dirigir. 
2014 

CI-02 / CI-03 / CI-06 / 
CI-08 / CI-09 

RV_62 
Os efeitos da realidade virtual na reabilitação do acidente 

vascular encefálico: Uma revisão sistemática. 
2014 

CI-02 / CI-06 / CI-08 / 
CI-09 / CI-10 

RV_64 
Reprodutibilidade e convergências no ciberespaço: a circulação 

de obras literárias em adaptações televisivas 
2014 CI-01 

RV_68 
Sensibilidades Religiosas e Novas Tecnologias: as velas virtuais 

de NS Aparecida 
2015 CI-01 

RV_69 
Em um relacionamento sério com[igo]. Pensando o amor 

contemporâneo a partir da relação maquínica do filme Her. 
2015 CI-01 

RV_70 
Efeitos do treinamento resistido na força de indivíduo com 

paralisia cerebral 
2015 CI-01 

RV_71 
Pacientes com a Doença de Parkinson são capazes de melhorar 
seu desempenho em tarefas virtuais do Xbox Kinect®: "uma 

série de casos" 
2015 

CI-02 / CI-06 / CI-08 / 
CI-09 

RV_72 
Performance de sujeitos jovens saudáveis em um programa de 

treinamento em Realidade Virtual: efeito imediato e ao longo do 
tempo 

2015 
CI-02 / CI-06 / CI-08 / 

CI-09 / CI-10 

RV_73 
O ensino de física e sua instrumentalização por meio dos 

computadores: historicidade e perspectivas futuras. 
2015 CI-01 

RV_74 
Biases na representação de assunto: uma perspectiva a partir da 

literatura internacional de biblioteconomia e ciência da 
informação 

2015 CI-01 

RV_75 
Tecnologias e ensino de artes visuais - apontamentos iniciais da 

pesquisa 
2015 CI-01 

RV_77 
Inquietações Amazonidas: considerações para uma abordagem 

enativa da comunicação 
2016 CI-01 

RV_78 
Educação e tecnologia: contradições e superações no campo da 

política educacional 
2016 CI-01 

RV_82 
Terapia por meio de exposição a realidade virtual para medo e 

fobia de dirigir: uma revisão da literatura. 
2016 

CI-02 / CI-03 / CI-06 / 
CI-08 / CI-09 / CI-10 

RV_84 
A gamificação no ensino de história: o jogo "Legend of Zelda" 

na abordagem sobre medievalismo. 
2016 CI-01 

RV_85 
Percepção de adultos mais velhos quanto à participação em 

programa de exercício físico com exergames: estudo qualitativo 
2016 CI-04 / CI-06 / CI-09 

RV_88 
A Realidade Aumentada na apresentação de produtos 

cartográficos. 
2016 CI-01 / CI-07 

RV_89 
Comparação da avaliação da flexibilidade no ambiente real e 

virtual. (Ensayo) 
2017 CI-04 / CI-06 / CI-09 
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Classificador Título Ano Critérios de Inclusão 

RV_91 
O uso do método netnográfico na Pós-graduação em 

Administração no Brasil. (Ensayo) 
2017 CI-01 

RV_94 
Contribuições das tecnologias educacionais digitais no ensino de 

habilidades de enfermagem: revisão integrativa 
2017 

CI-01 / CI/02 / CI-06 / 
CI/09 

RV_97 Um resgate do jornalismo: do surgimento à imersão 2017 
CI-02 / CI-06 / CI-08 / 

CI-09 

RV_99 
Serious games baseados em Realidade Virtual para educação 

médica 
2011 

CI-02 / CI-04 / CI-05 / 
CI/08 / CI-09 / CI-10 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Mediante os dados apresentados no Quadro 8, verifica-se que 53 artigos foram 

incluídos nesta pesquisa, justificados de acordo com os critérios de inclusão respectivamente 

designados. Um quadro detalhado, apresentando informações adicionais acerca dos 53 artigos 

é exibido por meio do Apêndice B. 

Um dado considerado relevante em relação aos critérios de inclusão, diz respeito ao 

critério CI-0, atribuído a um total de 33 artigos, individualmente ou acompanhado de outros 

critérios de inclusão. Este critério está relacionado a artigos que versam sobre "Educação" e 

tratam sobre a Realidade Virtual em seu corpus, porém não sendo especificamente a questão 

central destes estudos. Contudo, tal fato não subestima os artigos selecionados por este 

critério, pois exibem informações pertinentes a esta pesquisa, corroborando desta maneira 

com a relevância para classificação e manutenção entre os estudos elencados para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

Da mesma forma, averiguou-se que 18 artigos foram classificados pelo critério de 

inclusão CI-02, indicando que eles estabelecem e/ou apresentam propostas sobre a utilização 

da Realidade Virtual na Educação, porém não sendo esse o objeto de estudo. Os artigos 

identificados por este critério são apresentados a seguir: RV_05, RV_14, RV_17, RV_28, 

RV_30, RV_39, RV_40, RV_44, RV_46, RV_57, RV_61, RV_62, RV_71, RV_72, RV_82, 

RV_94, RV_97, RV_99. Com exceção dos artigos RV_05, RV_40, RV_46, RV_57 e RV_94, 

todos os outros artigos incluídos pelo critério CI-02, também foram classificados com o 

critério CI-08, sinalizando que estes artigos apresentam um relacionamento direto do uso da 

Realidade Virtual na condução de um processo educacional, correlacionado com o objeto de 

estudo desta revisão sistemática da literatura. 
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4.3 Avaliação da qualidade metodológica da Revisão Sistemática 

Ao tratarem sobre o desenvolvimento de uma revisão sistemática, Sampaio e Mancini 

apontam que “um conhecimento aprofundado de métodos de investigação e de análise 

estatística, bem como das medidas ou dos instrumentos de mensuração empregados, é 

requisito indispensável para que os pesquisadores possam desempenhar a sua tarefa” (2007, p. 

87). Portanto, com o objetivo de verificar a qualidade metodológica do desenvolvimento desta 

revisão sistemática da literatura, foi utilizada uma escala de avaliação da qualidade da 

metodologia, elaborada e apresentada no artigo científico “Construção de uma escala para 

avaliar a qualidade metodológica de revisões sistemáticas” (COSTA et al., 2015), publicada 

pela revista Ciência e Saúde Coletiva / ABRASCO - Associação Brasileira de Saúde Coletiva.  

A escala utilizada neste trabalho foi baseada no instrumento da avaliação de qualidade 

metodológica de revisões sistemáticas AMSTAR52 (Assessment of Multiple Systematic 

Reviews), que tem como finalidade auxiliar na verificação de que os requisitos mínimos 

almejados no desenvolvimento da revisão sistemática tenham sido alcançados (MARTÍNEZ-

SILVEIRA, 2015).  A escala Amstar possui um questionário (checklist) constituído por 11 

questões, que podem ser respondidas selecionando uma entre quatro opções: “sim”, “não”, 

“não posso responder”, “não se aplica”. A opção “sim” receberá 1 ponto e as demais opções 

não pontuarão (zero). A classificação da qualidade da metodologia do desenvolvimento de 

uma revisão sistemática por meio deste processo se baseia nos seguintes resultados: entre 0 e 

4 pontos: baixa, de 5 a 8 pontos: moderada e acima de 9 pontos: alta qualidade (MARTÍNEZ-

SILVEIRA, 2015). De forma similar ao instrumento AMSTAR, a escala apresentada foi 

elaborada e autenticada de forma rigorosa por meio de etapas e procedimentos (porém, não 

sendo possível confrontá-la com documentos equivalentes no cenário brasileiro, visto que não 

foram encontrados documentos similares que versem sobre este assunto), contudo objetivando 

o alcance de resultados efetivos e estabelecendo um modelo de auxílio no desenvolvimento de 

revisões sistemáticas (COSTA et al., 2015). 

O questionário utilizado para avaliação da qualidade da revisão sistemática realizada 

possui 14 questões (precedidas por um texto que esclarece as questões), que devem ser 

respondidas de acordo com duas opções: “sim” e “não”. Apesar do instrumento AMSTAR 

                                                
52 In: <https://amstar.ca>. Acesso em: 03 out. 2018. 
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possuir quatro opções de resposta, não foi verificada a possibilidade de alteração do resultado 

encontrado, uma vez que somente a opção “sim” recebe pontuação (COSTA et al., 2015). 

Assim, para a presente revisão sistemática da literatura, foi gerado um questionário por meio 

do serviço de formulários gratuito Google Forms, de acordo com o questionário final 

desenvolvido por COSTA et al. (2015), e enviado para que fosse respondido pelos dois 

pesquisadores envolvidos no desenvolvimento desta dissertação. O questionário aplicado, 

incluindo suas respectivas respostas é apresentado no Apêndice C.  

No tocante às respostas, observou-se que das 14 questões que constam no 

questionário, somente uma delas (a 5ª questão) apresentou resultado diferente: o primeiro 

respondente assinalou “sim” e o segundo, “não” à esta questão. No mais, todas as outras 

questões apresentaram os mesmos resultados pelos respondentes. Com o objetivo de validar e 

ponderar sobre os resultados encontrados por meio do questionário, foi conduzida uma 

verificação sobre a divergência do resultado da 5ª questão pelos dois pesquisadores que 

responderam o documento. Após a verificação do texto do quesito, que trata sobre uma busca 

extensiva, utilizando-se pelo menos duas bases de dados, os pesquisadores chegaram a um 

consenso sobre o assunto, já que este trabalho teve seu desenvolvimento baseado em uma 

busca inicial conduzida no portal Periódicos CAPES, que utiliza uma vasta base de 

periódicos,53 alterando-se assim, o resultado do segundo respondente para a opção “sim”, 

obtendo-se resultados semelhantes para as respostas de ambos os respondentes. Após esta 

verificação, o seguinte resultado foi obtido: 9 questões foram respondidas com a opção “sim” 

e 5 questões foram respondidas por meio da opção “não”.  

De acordo com o instrumento utilizado para a verificação da qualidade metodológica 

do desenvolvimento desta revisão sistemática da literatura, apurou-se que os 9 pontos obtidos 

por intermédio do questionário (9 respostas assinaladas com a opção “sim”), classificam esta 

revisão sistemática da literatura na faixa das que possuem alta-qualidade metodológica em seu 

desenvolvimento. Cabe ressaltar que esta verificação foi conduzida antes da finalização da 

revisão sistemática, e que algumas questões presentes no instrumento utilizado tratam da 

verificação metodológica após o término desta etapa. Estes itens foram classificados por meio 

da opção “não”. Destaca-se que uma verificação complementar após a conclusão da revisão 

                                                
53 Conforme informações disponíveis na página 29 desta dissertação. 
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sistemática aumentou o índice obtido por meio do questionário, ampliando o grau e 

ratificando a presença deste trabalho na classificação alcançada.  

4.4 A distribuição dos artigos selecionados: datas de publicação, instituições 

relacionadas e regiões. 

 Com o propósito de verificar aspectos relevantes em relação às questões desta 

dissertação, foram processados elementos,54 que permitem a síntese de informações relativas 

às datas de publicação, instituições relacionadas e regiões, resultando em insumos que 

possibilitam a inferência sobre os assuntos abordados. O Gráfico 1 apresenta a quantidade de 

artigos elencados para este trabalho, distribuídos pelo período de análise deste trabalho (2007 

a 2017) e regiões brasileiras em que foram publicados: 

Gráfico 1 - Distribuição de artigos por ano e regiões 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 A distribuição desses mesmos artigos, apenas em relação aos respectivos anos de 

publicação, é apresentada de acordo com o Gráfico 2, a seguir: 

 

                                                
54 Por meio do banco de dados criado no programa informático Microsoft Excel. 
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Gráfico 2- Distribuição de artigos em relação ao ano de publicação 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

De acordo com os dados apresentados pelos Gráficos 2 e 3, foi apurado o total de 47 

artigos, relacionando somente os artigos científicos publicados em periódicos Brasileiros. Por 

intermédio da inferência nestes dados, observou-se que a maioria dos estudos no período em 

questão, foram produzidos na região Sudeste, apurando-se um total de 25 artigos, sendo esta 

região a que mais apresentou trabalhos sobre o tema de estudo desta pesquisa. Em seguida, 

são identificadas as seguintes regiões: região Sul, apresentando 13 artigos, região Nordeste, 

apresentando 8 artigos e pela região Centro-Oeste, onde foi identificado somente 1 artigo. 

Não foram encontradas evidências em relação a artigos científicos publicados em periódicos 

relacionados a região Norte. O Gráfico 3 a seguir, exibe a distribuição dos estudos em relação 

às regiões Brasileiras: 
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Gráfico 3 - Distribuição de artigos por regiões do Brasil 

 

                  Fonte: Elaborada pelo autor 

Além dos artigos citados anteriormente e complementando o número total de 53 

artigos que foram identificados para esta revisão sistemática, também foram encontrados 6 

artigos que versam sobre o tema estudado neste trabalho, em língua portuguesa e publicados 

por periódicos de países estrangeiros. Os dados apresentados constatam que a maioria dos 

artigos publicados em periódicos não brasileiros, se concentra em Portugal, totalizando 3 

artigos. As informações com relação aos artigos divulgados em periódicos estrangeiros, são 

apresentadas no Gráfico 4, a seguir: 

Gráfico 4 - Distribuição de artigos em países estrangeiros. 

 

   Fonte: Elaborada pelo autor 
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 Os dados relativos à classificação Qualis CAPES dos periódicos, indicando 

respectivamente sua classificação, títulos, instituição relacionada, estado, região, quando 

periódicos nacionais, ou país, quando internacionais, e os classificadores atribuídos aos 

artigos publicados são apresentados nos Quadros 9 e 10, respectivamente. 

Quadro 9 – Classificação Qualis CAPES dos periódicos 

Qualis 
Capes 

Periódico Instituição Estado Região 
Artigos publicados 

(classificadores) 

A1 
ETD: Educação 
Temática Digital 

Unicamp São Paulo Sudeste RV_09 

A1 
Psicología: Reflexão 

& Crítica 
 Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul 
Rio Grande 

do Sul 
Sul RV_50 

A2 
Design & 

Tecnologia 
Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul 
Rio Grande 

do Sul 
Sul RV_17 

A2 
Brazilian Journal of 

Otorhinolaryngology 

Associação Brasileira de 
Otorrinolaringologia e 

Cirurgia Cérvico-Facial 
São Paulo Sudeste RV34 / RV46 / RV55 

A2 
Revista Brasileira de 

Educação Médica 
Associação Brasileira de 

Educação Médica 
Brasília 

Centro-
Oeste 

RV_99 

A2 Psico 
 Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do 
Sul 

Rio Grande 
do Sul 

Sul RV_61 

B1 Ciberlegenda 
Universidade Federal 

Fluminense 
Rio de 
Janeiro 

Sudeste 

RV04 / RV14 / RV20 
/ RV29 / RV32 / 

RV35 / RV38 / RV40 
/ RV68 / RV69 

B1 Ciência Florestal 
Universidade Federal de 

Santa Maria 
Rio Grande 

do Sul 
Sul RV_19 

B1 
Revista Famecos - 
Midia, Cultura e 

Tecnologia 

 Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do 

Sul 

Rio Grande 
do Sul 

Sul RV31 / RV37 / RV77 

B1 

Journal of 
Information Systems 

and Technology 
Management: 

JISTEM 

Universidade de São Paulo São Paulo Sudeste RV25 / RV44 

B1 
RAI Revista de 
Administração e 

Inovação 
Universidade de São Paulo São Paulo Sudeste 

 
 

RV_52 
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Qualis 
Capes 

Periódico Instituição Estado Região 
Artigos publicados 

(classificadores) 

B1 
Revista de Ciências 
da Administração 

Universidade Federal de 
Santa Catarina 

Santa 
Catarina 

Sul RV_91 

B1 
Revista Gaúcha de 

Enfermagem 
Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul 
Rio Grande 

do Sul 
Sul RV_94 

B2 
Ciência & Saúde 

Coletiva 

ABRASCO - Associação 
Brasileira de Saúde 

Coletiva 

Rio de 
Janeiro 

Sudeste RV30 / RV85 / RV03 

B2 
Anuário de 
Literatura 

Universidade Federal de 
Santa Catarina 

Santa 
Catarina 

Sul RV_27 

B2 Exacta 
Universidade Nove de 

Julho 
São Paulo Sudeste RV_39 

B2 
Acta Scientiarum. 

Language and 
Culture (UEM) 

Universidade Estadual de 
Maringá 

Paraná Sul RV_64 

B2 
Brazilian Journal of 
Information Science 

 
Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita 
Filho 

São Paulo Sudeste RV_74 

B2 Revista Observatório 
Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita 
Filho 

São Paulo Sudeste RV_97 

B2 HOLOS 
Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte 
Rio Grande 

do Norte 
Nordeste 

RV05 / RV45 / RV73 
/ RV75 / RV78 / 

RV84 

B3 
Educação 

Matemática Pesquisa 

Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo - 

PUC-SP 
São Paulo Sudeste RV_56 

B4 
Boletim de Ciências 

Geodésicas 
Universidade Federal do 

Paraná 
Curitiba Sul RV_59 

B4 

Revista Brasileira de 
Prescrição e 
Fisiologia do 

Exercício 

 Instituto Brasileiro de 
Pesquisa e Ensino em 

Fisiologia do Exercício 
São Paulo Sudeste RV70 / RV72 / RV89 

B4 
Boletim de Ciências 

Geodésicas 
Universidade Federal do 

Paraná 
Curitiba Sul RV_88 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Mediante os dados exibidos no Quadro 9, cabe ressaltar o aporte relacionado à 

Universidade Federal Fluminense, por meio da revista “Ciberlegenda”, apresentando 10 
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artigos dentre os 47 selecionados (a maior quantidade de artigos em relação à distribuição por 

periódicos), seguido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mediante a revista 

“Holos”, com um total de 5 artigos publicados. A seguir é apresentado o Quadro 10, que 

expõem a classificação Qualis CAPES dos periódicos internacionais: 

Quadro 10 - Classificação Qualis CAPES dos periódicos internacionais selecionados 

Qualis 
Capes 

Periódico Instituição País 
Artigos publicados 

(classificadores) 

A2 
Revista Latinoamericana de 
Investigacion en Matematica 

Educativa 

Comité Latinoamericano de 
Matemática Educativa 

México RV_28 

B1 Motricidade Edições Desafio Singular Portugal RV57 / RV62 / RV71 

B1 
Avances en Psicologia 

Latinoamericana 
Universidad Del Rosario Colombia RV_82 

B2 Arte y políticas de identidad Universidad de Murcia Espanha RV_11 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 A distribuição dos 53 artigos selecionados para este trabalho, em relação ao estrato 

Qualis CAPES é exibida por meio do Gráfico 5: 

Gráfico 5- Distribuição de artigos em relação ao estrato Qualis CAPES 

 
    Fonte: Elaborado pelo autor 

Os dados indicados pelo Gráfico 5, permitiram inferir que 32 artigos (mais de 50 % 

dos artigos selecionados) se encontram em periódicos classificados pelos estratos Qualis 
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CAPES A1, A2 e B1, indicando a relevância destes estudos. Apurou-se também que não 

foram localizados artigos em periódicos com a classificação Qualis CAPES “B5” e “C”, 

porém tal fato ratifica a inexistência de periódicos incluídos nestas classificações somente em 

relação aos artigos elencados para o desenvolvimento desta revisão sistemática da literatura, 

não sendo possível afirmar a não existência de periódicos nestas classificações, que versem 

sobre assunto abordado neste trabalho.  

Prosseguindo, apresenta-se por meio do Gráfico 6, a distribuição dos periódicos em 

relação à classificação Qualis CAPES, associando a região, para periódicos nacionais, e o país 

para internacionais: 

Gráfico 6 - Distribuição Qualis Capes dos periódicos, de acordo com o local de publicação 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

O levantamento realizado indicou que os artigos selecionados foram publicados em 27 

periódicos, incluídos no portal Periódicos CAPES/MEC, classificados entre A1 e B4.  

4.5 As áreas do ensino relacionadas  

Foram verificadas as áreas do ensino e suas respectivas subáreas, relacionadas aos 53 

artigos selecionados. A área do ensino que apresentou a maior concentração dos artigos foi a 

área da Saúde, evidenciando um total de 16 artigos, seguida pela área das Ciências Sociais, 

com um total de 14 artigos. As áreas do ensino nas quais foram encontrados os menores 
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índices de artigos são: Ciências da Informação, Ciências Humanas e Ciências Sociais, cada 

uma delas com 01 artigo. Somente não foi possível a identificação das áreas e subáreas do 

ensino relacionadas com o corpus textual em um artigo. As subáreas do ensino que mais 

apresentam artigos que consideram o tema tratado nesta pesquisa foram o Cinema e 

Audiovisual, seguido pela Medicina, evidenciando 8 e 5 artigos, respectivamente. A Tabela 1 

apresenta dados sobre estes artigos, relacionando-os com suas respectivas as áreas e subáreas 

do ensino, por intermédio de seus classificadores: 

Tabela 1 - Áreas e Subáreas do ensino 

Área do Ensino Subárea do Ensino Classificador Quantidade  

Administração 
Administração RV_45  

2 
Marketing RV_91 

Ciência da Informação Biblioteconomia RV_74 1 

Ciências Exatas e da Terra 

Engenharia Cartográfica RV_88 

7 

Engenharia da Computação RV_39 
Engenharia Florestal RV_19 
Engenharia de Software RV_44 

Matemática 
RV_28 
RV_56 

Geodésia RV_59 
Ciências Humanas Educação RV_09 1 
Ciências Sociais Arte RV_11 1 

Comunicação Social 

Audiovisual RV_37 

14 

Cinema RV_31 

Cinema e Audiovisual 

RV_04 
RV_29 
RV_32 
RV_35 
RV_38 
RV_40 
RV_68 
RV_69 

Comunicação Social RV_77 
Jornalismo RV_97 
Propaganda / Marketing RV_52 
Publicidade RV_14 

Design 

Produtos, Arquitetura, Indústria Automotiva, 
Educação e Design Colaborativo 

RV_05 

2 
Design de Produtos 

 
RV_17 

 

Ensino Fundamental Ensino Fundamental 

RV_50  
2 
 
 

RV_55 
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Área do Ensino Subárea do Ensino Classificador Quantidade 

Interdisciplinar 

Física RV_73  
 

4 
 
 
 

Artes Visuais RV_75 

Educação RV_78 

História RV_84 

Letras 
Arte e literatura RV_64 

2 
Literatura RV_27 

N/D (Não declarado) N/D (Não declarado) RV_20 1 

Saúde 

Educação Física 

RV_70 

16 

RV_72 
RV_85 
RV_89 

Enfermagem RV_94 

Fisioterapia 
RV_57 
RV_62 
RV_71 

Medicina 

RV_25 
RV_34 
RV_46 
RV_99 

Medicina / Saúde Pública RV_03 

Psicologia 
RV_61 
RV_82 

Saúde Pública RV_30 
Total     53 

Fonte: Elaborada pelo autor  

4.6 Teorias de aprendizagem e modelos educacionais 

Esta seção tem como o objetivo examinar a evidência de teorias de aprendizagem e os 

modelos educacionais relacionados com a utilização da Realidade Virtual na Educação, de 

acordo com o conteúdo apresentado nos artigos selecionados para o desenvolvimento deste 

trabalho. Após a leitura do corpus textual e a inferência sobre o material analisado, foi 

apurado que em 38 dos 53 artigos selecionados, não foi identificada uma abordagem sobre a 

utilização da Realidade Virtual na Educação, que estabelecesse e/ou considerasse bases 

teóricas e/ou instrumentos práticos voltados para o uso de teorias de aprendizagem, o que 

poderia supor uma deficiência e levantar um questionamento a respeito desta questão: por que 

as teorias de aprendizagem não estariam sendo contempladas? Uma visualização mais 

detalhada é apresentada na Tabela 2 a seguir: 
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Tabela 2 - Artigos que não estabelecem e/ou consideram bases teóricas e/ou instrumentos práticos voltados para 
o uso de teorias de aprendizagem em conjunto com seus classificadores e respectivos periódicos. 

Periódico Classificador Quantidade de Artigos 
Acta Scientiarum. Language and Culture (UEM) RV_64 1 
Anuário de Literatura RV_27 1 
Arte y políticas de identidad RV_11 1 
Boletim de Ciências Geodésicas RV_59 1 
Brazilian Journal of Information Science RV_74 1 

Brazilian Journal of Otorhinolaryngology 
RV_34 

3 RV_46 
RV_55 

Ciberlegenda 

RV_04 

10 

RV_14 
RV_20 
RV_29 
RV_32 
RV_35 
RV_38 
RV_40 
RV_68 
RV_69 

Ciência Florestal RV_19 1 
Design & Tecnologia RV_17 1 
Educação Matemática Pesquisa RV_56 1 
ETD: Educação Temática Digital RV_09 1 
Exacta RV_39 1 

HOLOS 

RV_05 

6 
 

RV_45 
RV_73 
RV_75 
RV_78 
RV_84 

Journal of Information Systems and Technology Management: 
JISTEM 

RV_25 1 

Motricidade RV_57 1 
Psicologia: Reflexão & Crítica RV_50 1 
RAI Revista de Administração e Inovação RV_52 1 
Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício RV_70 1 
Revista de Ciências da Administração RV_91 1 

Revista Famecos – Mídia, Cultura e Tecnologia 
RV_31 

3 
 

RV_37 
RV_77 

Total 38 artigos 
Fonte: Elaborada pelo autor 

Os dados inferidos por meio do Gráfico 7 evidenciam a área da Comunicação Social 

como a que possui o maior índice de artigos que não tratam ou especificam bases teóricas 

e/ou instrumentos práticos voltados para o uso de teorias de aprendizagem, em relação ao uso 

da Realidade Virtual na Educação. Os índices de artigos que não estabelecem e/ou 
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consideram bases teóricas e/ou instrumentos práticos voltados para o uso de teorias de 

aprendizagem classificados de acordo com as respectivas áreas do ensino, são apresentados no 

Gráfico 7, a seguir: 

Gráfico 7 - Índices de artigos que não estabelecem e/ou consideram bases teóricas e/ou instrumentos práticos 
voltados para o uso de teorias de aprendizagem classificados por área do ensino. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em relação aos artigos que consideram e/ou estabelecem bases teóricas e/ou 

instrumentos práticos voltados para o uso de teorias de aprendizagem na utilização da 

Realidade Virtual na Educação, verificou-se que 15 artigos, entre os 53 selecionados, tratam 

sobre o processo educacional, abordando de forma implícita ou explícita uma teoria de 

aprendizagem no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. A distribuição dos 

artigos em relação à especificação ou consideração de uma teoria de aprendizagem é 

demonstrada no Gráfico 8, a seguir:  
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Gráfico 8 - Distribuição de artigos em relação às teorias de aprendizagem 

 
  Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Dentre os 15 artigos, 8 tratam ou relacionam um tipo de teoria de aprendizado em 

relação ao assunto proposto, sendo distribuídos da seguinte forma: 5 artigos tratando sobre a 

teoria Comportamental e 3 artigos sobre a teoria Construtivista, constatando-se que 7 artigos 

se encontram na área da Saúde e um na área das Ciências Exatas e da Terra. O Quadro 11 

apresenta informações sobre os artigos selecionados nesta categoria, relacionando-os por 

intermédio de seus classificadores às respectivas áreas e subáreas do ensino e critérios para a 

classificação:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

58 
 

 
 

 
 
 

Quadro 11 - Artigos que especificam ou consideram explicitamente uma teoria de aprendizagem 

Classificador 

Teoria de 
Aprendizagem 
especificada ou 

considerada 

Área do 
Ensino 

Subárea do 
Ensino 

Critérios para a classificação 

RV_03 Construtivismo Saúde 
Medicina / 

Saúde 
Pública 

Este artigo trata sobre a relação da teoria de 
aprendizagem "Construtivismo Social" com a 

Biotecnologia. 

RV_30 Construtivismo Saúde  
Saúde 

Pública 

Segundo os autores, ao tratarem sobre a RV na 
Educação, "A tendência da educação é fomentar o 

entendimento da aprendizagem como processo 
individual e complexo e sustentar-se na visão 

global do mundo fruto das vivências do indivíduo, 
inter-relacionada com o desenvolvimento de 
capacidades ligadas à observação, análise, 

planejamento, decisão, aplicação e avaliação" 
(BARILLI; EBECKEN; CUNHA, 2011, p. 1250). 

RV_44 Construtivismo 
Ciências 

Exatas e da 
Terra 

Engenharia 
de Software 

Este artigo possui um capítulo que aborda a 
Psicologia Cognitiva Aplicada, sendo encontrado 

nas referências, dois documentos que abordam 
este assunto: 1) Dias, L. C. and Tsoukias, A. On 
the constructive and other approaches in decision 

aiding. 2) Durso, T., F., Nickerson, S., R., 
Schvaneveldt, W., R., Dumais, T., S., Lindsay, 
Stephen, D., Chi, and H., M. T., editors (2007). 

Handbook of Applied Cognition. 

RV_61 Comportamental Saúde  Psicologia 

O estudo se relaciona com o treinamento e as 
seguintes teorias são consideradas: Teoria dos 

Quadros Relacionais (TQR) e o princípio 
comportamental do controle instrucional. 

RV_62 Comportamental Saúde  Fisioterapia 

São descritas metodologias para os diversos tipos 
de treinamento relacionando-as com as seguintes 

teorias: princípios de condicionamento 
respondente e operante e princípios do responder 

relacional e do governo por regras. 

RV_71 Comportamental Saúde  Fisioterapia 
O artigo trata sobre treinamento, prática repetitiva 

de habilidades motoras. 

RV_72 Comportamental Saúde  
Educação 

Física 

O artigo trata sobre o treinamento, por meio dos 
Exergames (possuindo uma seção sobre este 

assunto), o que poderia evidenciar uma relação 
com a teoria de aprendizagem Comportamental. 
Porém, não há o relacionamento direto com uma 

teoria de aprendizagem. 

RV_82 Comportamental Saúde Psicologia 

Este artigo relaciona o comportamento e o medo 
de dirigir. O corpus textual do artigo apresenta 

uma citação indireta a Skinner. Relaciona o 
tratamento com um condicionamento (abordando 

a Teoria Comportamental de Aprendizagem).  
Fonte: Elaborada pelo Autor 
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 Do mesmo modo, também foi observado que 7 artigos não apresentam referências 

diretas a uma teoria de aprendizagem. A identificação do uso ou consideração de uma teoria 

de aprendizagem foi evidenciada por meio da leitura do corpus textual dos artigos 

classificados neste quesito. As teorias de aprendizagem identificadas foram as construtivistas 

e as comportamentais, observadas em relação ao seu uso de forma singular ou em conjunto. O 

Quadro 12 relaciona os artigos que não especificam ou consideram explicitamente uma teoria 

de aprendizagem, associando-os às respectivas áreas e subáreas do ensino e justificando a 

seleção mediante os critérios utilizados para sua classificação: 

Quadro 12 - Artigos que não especificam ou consideram explicitamente, mas evidenciam uma teoria de 
aprendizagem 

Classificador 
Teoria de 

Aprendizagem 
identificada 

Área do 
Ensino 

Subárea do 
Ensino 

Critérios para a classificação 

RV_28 Construtivismo 
Ciências 

Exatas e da 
Terra 

Matemática 
O artigo trata implicitamente de uma 

abordagem Construtivista, não havendo uma 
abordagem conceitual sobre esta teoria. 

RV_88 Construtivismo 
Ciências 

Exatas e da 
Terra 

Engenharia 
Cartográfica 

Este artigo aborda implicitamente uma teoria 
de aprendizagem Construtivista, sem 

conceituá-la no texto. 

RV_97 Construtivismo 
Comunicação 

Social 
Jornalismo 

Por meio da leitura do corpus textual do 
artigo, percebe-se uma abordagem de caráter 
construtivista, porém não sendo conceituada 

uma teoria de aprendizagem para sua 
utilização. 

RV_85 Construtivismo Saúde 
Educação 

Física 

O artigo versa sobre uma Terapia de 
exposição à realidade virtual, por meio da 
utilização do console Xbox e dos jogos do 

Kinect.  O estudo foi desenvolvido aplicando 
a técnica de Grupo Focal, que segundo 

Aschidamini e Saupe (2004, p. 13), nestas 
técnicas "estão delineadas as etapas que 

favorecem a elaboração dialética do 
pensamento grupal, levando à construção 
coletiva do conhecimento”, sugerindo de 

forma implícita, o uso de uma Teoria 
Construtivista. 

RV_89 Comportamental Saúde 
Educação 

Física 

Este artigo apresenta um treinamento dos 
participantes do estudo, por meio do console 
Xbox 360º com Kinect / Jogo Nike Training, 

indicando a utilização de uma abordagem 
comportamental, porém sem estabelecer uma 

base teórica para sua utilização. 
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Classificador 
Teoria de 

Aprendizagem 
identificada 

Área do 
Ensino 

Subárea do 
Ensino 

Critérios para a classificação 

RV_94 
Construtivismo e 
Comportamental 

Saúde Enfermagem 

Este artigo trata de forma implícita, duas 
teorias de aprendizagem: a construtivista, ao 

tratar sobre o como se processa a relação 
ensino-aprendizagem entre os estudantes e a 
comportamental, ao tratar do treinamento dos 
estudantes, porém não conceituando ambas as 

teorias. 

RV_99 
Construtivismo e 
Comportamental 

Saúde Medicina 

Há o entendimento que este artigo faz menção 
a duas teorias de aprendizagem ao tratar de 
três categorias, quando voltadas ao processo 

de ensino-aprendizagem: a construtivista 
(construção de conhecimentos) e a 

comportamental (treinamento). Porém, estas 
teorias não foram conceituadas no corpus do 

artigo. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Por intermédio dos dados expostos anteriormente, referindo-se às áreas do ensino que 

especificam ou consideram, de forma explícita ou implícita uma teoria de aprendizagem, 

exibidos por meio dos Quadros 10 e 11, verificou-se que a maioria dos artigos que tratam 

sobre este assunto se encontram na área da Saúde, totalizando 11 artigos, dos quais 7 

abordando de forma explícita e 4 de forma implícita.  

Com relação aos 13 artigos elencados ao final do item 4.2, selecionados por meio dos 

critérios de inclusão CI-02 e CI-08, que estabelecem e/ou apresentam propostas sobre a 

utilização da Realidade Virtual na Educação, e tendo relação direta com o objeto desta 

investigação, verificou-se que: 

● 7 artigos especificam ou consideram explicitamente uma teoria de aprendizagem em 

seu corpus: RV_28, RV_30, RV_44, RV_61, RV_82, RV_97 e RV_99; 

● 3 artigos especificam ou consideram de forma implícita uma teoria de aprendizagem 

em seu corpus: RV_ 62, RV_71 e RV_72; 

● 3 artigos não apresentam indícios sobre o uso ou relacionamento de uma teoria de 

aprendizagem em seu corpus: RV_14, RV_17 e RV_39. 

No tocante às modalidades educacionais relacionadas aos artigos elencados para este 

trabalho, foi desenvolvida uma verificação, por meio da leitura do corpus textual analisado, 

com o propósito de identificar a correlação entre os artigos selecionados e as modalidades 

formal, não formal e informal da educação, evidenciando ou não a presença destes sistemas 
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de aprendizagem no conteúdo investigado. Constatou-se que em 27 artigos, dentre os 53 

artigos que foram selecionados, não foram observadas informações que associem os estudos a 

uma das modalidades educacionais apreciadas. Também foram apuradas as diferentes áreas 

do ensino em que estes 27 artigos estão distribuídos, podendo ser visualizadas por intermédio 

do Gráfico 9, que exibe a disposição e o índice parcial dos artigos de acordo com as áreas do 

ensino verificadas: 

Gráfico 9 - Distribuição dos artigos onde não foram observadas referências a modalidades educacionais por áreas 
do ensino 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A associação dos artigos tratados no Gráfico 9, com as áreas e subáreas do ensino 

relacionadas, é demonstrada por intermédio da Tabela 3 que apresenta a disposição dos 

trabalhos de acordo com os respectivos classificadores: 
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Tabela 3 - Artigos que não apresentam relação com uma modalidade educacional e suas respectivas áreas e 
subáreas do ensino. 

Classificador Área do Ensino  Subárea do Ensino 
Quantidade 

Parcial 

Subtotal por 
área do 
Ensino 

RV_91 Administração Marketing 1 1 

RV_74 Ciência da Informação Biblioteconomia 1 1 

RV_56 
Ciências Exatas e da Terra 

Matemática 1 
2 

RV_59 Geodésia 1 
RV_09 Ciências Humanas Educação 1 1 
RV_11 Ciências Sociais Arte 1 1 

RV_04 

Comunicação Social 

Cinema e Audiovisual 7 

10 RV_31 Cinema  1 
RV_37 Audiovisual 1 
RV_77 Comunicação Social 1 
RV_73 

Interdisciplinar 

Física 1 

4 
RV_75 Artes Visuais 1 
RV_78 Educação 1 
RV_84 História 1 
RV_27 

Letras 
Literatura 1 

2 
RV_64 Arte e literatura 1 
RV_20 Não especificado Não especificado 1 1 

RV_03 
Saúde 

Medicina / Saúde Pública 1 
4 

RV_70 Medicina 2 
RV_25 Educação Física 1 

Quantidade Total de Artigos 27 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Também foi possível observar, com referência aos 27 artigos onde não foram 

encontradas informações associadas que permitissem a identificação de uma modalidade 

educacional, que todos apresentam o critério de inclusão CI-01 em sua classificação para esta 

pesquisa, especificando que o estudo trata sobre Educação e relaciona a Realidade Virtual em 

seu corpus, porém não sendo este especificamente o objeto de estudo do artigo. 

No que concerne às modalidades educacionais (formal, não formal e informal), 

apurou-se que em 26 artigos foram encontrados dados que indicam a associação dos trabalhos 

analisados a pelo menos uma delas. A modalidade formal do ensino se encontra relacionada a 

25 artigos enquanto que a modalidade informal se apresenta especificamente em apenas 1 

artigo. Em alguns artigos foi observada uma abordagem relativa à mais de uma das 

modalidades educacionais, sendo verificada uma correspondência entre as modalidades 
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formal e não formal. Porém, em relação à modalidade informal da Educação, não foram 

identificados artigos que a tratassem especificamente.  

As áreas do ensino que mais apresentam um relacionamento com as modalidades 

educacionais são as áreas da Saúde e das Ciências Exatas e da Terra, e a que menos apresenta 

é a área da Administração. As informações pertinentes aos 26 artigos que indicam uma 

conexão com as modalidades da Educação, relacionando-os aos respectivos classificadores, 

áreas e subáreas de ensino e modalidades educacionais, são demonstrados a seguir, por meio 

da Tabela 4: 

Tabela 4 - Artigos que apresentam relação com áreas e subáreas do ensino e suas respectivas modalidades 
educacionais. 

Classificador Área do Ensino Subárea do Ensino Modalidade de Educação 
RV_45 Administração Administração Formal e Não Formal 
RV_19 

Ciências Exatas e da 
Terra 

Engenharia Florestal Formal 
RV_28 Matemática Formal 
RV_39 Engenharia da Computação Não Formal e Informal 
RV_44 Engenharia de Software Formal 
RV_88 Engenharia Cartográfica Formal 
RV_14 

Comunicação Social 

Publicidade Não formal 
RV_40 Cinema e Audiovisual Formal, Não Formal e Informal 
RV_52 Propaganda / Marketing Formal 
RV_97 Jornalismo Formal 

RV_05 
Design 

Produtos, Arquitetura, Indústria 
Automotiva, Educação e Design 

Colaborativo 
Formal e Não Formal 

RV_17 Design de Produtos Formal 
RV_50 

Ensino Fundamental 
Ensino Fundamental Formal 

RV_55 Ensino Fundamental Formal 
RV_82 

Saúde 

Psicologia Formal 
RV_30 Saúde Pública Formal e Não Formal 
RV_46 

Medicina 
Formal 

RV_99 Formal 
RV_57 Fisioterapia Formal 
RV_61 Psicologia Formal 
RV_62 

Fisioterapia 
Formal 

RV_71 Formal 
RV_72 

Educação Física 
Formal 

RV_85 Formal e Não Formal 
RV_89 Formal 
RV_94 Enfermagem Formal 

Fonte: Elaborada pelo autor 

De acordo com a Tabela 4, constatou-se que 26 artigos apresentam relação com pelo 

menos uma modalidade educacional, segundo suas respectivas áreas e subáreas do ensino. 

Também foi aferido que 24 artigos se encontram relacionados ao Ensino Superior e 2 artigos 

ao Ensino Fundamental.  
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4.7 Concepções de Realidade Virtual 

Uma das indagações iniciais deste trabalho está relacionada às definições de Realidade 

Virtual, apresentadas nos artigos incluídos nesta revisão sistemática: quais artigos a 

conceituam, como o fazem e como foram classificadas (por exemplo, relacionando a 

Realidade Virtual com um sistema, interface ou uma tecnologia).  

Mediante a verificação do corpus textual dos arquivos, não foram observadas 

informações que permitissem a identificação de conceitos e relacionamentos em 34 artigos, 

sendo apurado que 19 trabalhos apresentaram um conceito para a expressão “Realidade 

Virtual”, associando-os às seguintes concepções: 08 artigos a tratam como ambientes (que 

utilizam artefatos tecnológicos), 3 artigos como uma “concepção filosófica”, 1 como uma 

interface (uma área de interação entre o usuário e os  procedimentos computacionais), 6 como 

tecnologia e 1 que relaciona a Realidade Virtual com a Realidade Aumentada, abordando a 

Realidade Virtual como “ambiente” e a Realidade Aumentada como “tecnologia”. As 

definições, conceitos e relacionamentos com referência à Realidade Virtual, abordadas pelos 

artigos selecionados quanto a este quesito, são associados aos seus respectivos classificadores 

e título, sendo apresentados por meio do Quadro 13, a seguir: 

Quadro 13 - Conceitos e associações apresentados sobre Realidade Virtual 

Classificador Título Conceito de Realidade Virtual 
Relação 

Verificada 

RV_20 

Paradigmas do jogar: 
Interação, corpo e 

imersão nos 
videogames 

O artigo trata dos termos Realidade Virtual e Realidade 
Mista, conceituando-as como um sistema que utiliza 
dispositivos tecnológicos. Considera a Realidade Mista 
como um modelo da segunda geração da Realidade Virtual 
(FERREIRA, 2010). 

Ambiente 

RV_40 
Realidade Virtual e 

Hipermídia - somar ou 
subtrair? 

A autora considera a RV um AMBIENTE, que designa um 
grupo composto por várias aplicações (programas e 
dispositivos de base digital) (FRAGOSO, 2011). 

Ambiente 

RV_44 

Estratégia de 
Engenharia de 
Requisitos para 
ambientes de 

Realidade Aumentada 

Os autores do artigo conceituam a Realidade Aumentada 
como sendo "um caso particular das realidades 
mistas"(NAKAMOTO et al., 2012, p. 610). Relacionam a 
Realidade Aumentada como um AMBIENTE. Não foi 
identificado explicitamente um relacionamento com a 
Realidade Virtual no texto, porém a leitura do corpus 
textual do artigo indica um relacionamento (citação indireta 
à Azuma que trata a Realidade Aumentada como uma 
variação da Realidade Virtual (AZUMA et al., 2001, p.2)). 

Ambiente 

RV_50 

Recursos multimídia 
no ensino de 

habilidades sociais a 
crianças de baixo 

rendimento acadêmico 

Os autores tratam a Realidade Virtual como recursos "em 
ambiente informatizado, que envolve a interação do 
indivíduo com um sistema computacional permitindo 
visualizar, manipular e explorar informações em tempo 
real” (TORI; KIRNER, 2006). 

Ambiente 
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Classificador Título Conceito de Realidade Virtual 
Relação 

Verificada 

RV_52 

Tecnologia da 
realidade aumentada 

na propaganda: 
avaliação da eficácia 

com base em 
entendimento, risco e 

resposta afetiva 

Os autores do artigo relacionam inicialmente (no resumo) a 
Realidade Aumentada como uma "interface melhorada" da 
Realidade Virtual. A Realidade Virtual é conceituada pelos 
autores como "ambientes simulando a imersão de um 
indivíduo em mundos controlados por sistemas 
computadorizados, numa interface que transporta o usuário 
para ambiente artificial, simulado e tridimensional, onde o 
indivíduo visualiza e interage, em tempo real, com os 
objetos presentes, utilizando estímulos multissensoriais, 
como visão e audição" (PEREIRA et al., 2013, p. 10). 

Ambiente 

RV_55 
Controle postural de 
escolares com baixo 
rendimento escolar 

Os autores conceituam a Realidade Virtual como um meio 
que “possibilita a imersão em um mundo ilusório, onde a 
percepção do ambiente é modificada por um estímulo 
sensorial artificial” (TOMAZ et al., 2014, p. 106). 

Ambiente 

RV_62 

Os efeitos da realidade 
virtual na reabilitação 
do acidente vascular 

encefálico: Uma 
revisão sistemática. 

Os autores definem a RV por intermédio de Deutsch et al. 
(2011, p. 112) como: "uma experiência virtual imersiva, 
interativa, tridimensional, que ocorre em tempo real, que 
estimula a participação ativa do paciente mesmo com 
incapacidade física e cognitiva". 

Ambiente 

RV_72 

Performance de 
sujeitos jovens 

saudáveis em um 
programa de 

treinamento em 
Realidade Virtual: 

efeito imediato e ao 
longo do tempo 

Os autores definem a Realidade Virtual como "uma 
interação de imagens gráficas, na qual há interface entre o 
indivíduo e a máquina, ligando os componentes 
computacionais aos canais sensórios motores, fazendo com 
que haja simulação de um ambiente real e que permite 
associar comportamentos e reações aos objetos virtuais, 
integrando o usuário ao ambiente virtual" (SILVA et. al., 
2015, p. 25). 

Ambiente 

RV_09 
O estar-com o outro 

no ciberespaço 
A Realidade Virtual é tratada no corpo do artigo, sendo 
conceituada por meio de concepções filosóficas. 

Concepção 
Filosófica 

RV_28 

Educação Matemática 
na realidade do 

ciberespaço--que 
aspectos ontológicos e 

científicos se 
apresentam? (Report) 

Este artigo trata da Realidade Virtual na Educação 
Matemática. aborda de forma bem significativa (e 
filosófica) o "Virtual", por meio de autores como Lévy, 
Castells entre outros, tratando a Educação Matemática com 
a realidade no ciberespaço, denominando-a de Realidade 
Virtual. 

Concepção 
Filosófica 

RV_45 
Uso do filme Matrix 

para o ensino da 
Administração 

Por intermédio da leitura do texto foi possível identificar a 
utilização do termo "virtualidade", conceituando 
implicitamente a Realidade Virtual (tratando a Matrix como 
uma Realidade Virtual). 

 
 

Concepção 
Filosófica 

 
 
 

RV_82 

Terapia por meio de 
exposição a realidade 
virtual para medo e 

fobia de dirigir: uma 
revisão da literatura. 

Os autores conceituam a Realidade Virtual como “a forma 
mais avançada de interface entre o usuário e o computador 
(Eichenberg, 2012) que lida com atividades de validade 
ecológica (Scheffer, Klein & Almeida, 2013)” (HAYDU et 
al., 2016, n.p.).  Segundo os autores, “ela envolve processos 
computacionais tridimensionais altamente interativos e se 
distingue de outras tecnologias, principalmente, pelo nível 
do senso de presença que produz” (HAYDU et al., 2016, 
n.p.) 
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Classificador Título Conceito de Realidade Virtual 
Relação 

Verificada 

RV_14 

O retorno do olhar (e 
outros sentidos) para o 

corpo imerso em 
Realidade Aumentada 

“A tecnologia de Realidade Aumentada, uma 
particularização da Realidade Misturada, ou seja, a 
interseção entre os ambientes de realidade concreta e os de 
realidade virtual, produz um único ambiente sobreposto ao 
ambiente físico do usuário” (OLIVEIRA, T.M. de, 2009, p. 
4). Por meio da leitura do texto é possível a percepção da 
Realidade Aumentada como parte da Realidade Virtual 
(tratada no texto como um ambiente). 

Realidade 
Virtual = 
Ambiente 
Realidade 

Aumentada 
= 

Tecnologia 

RV_05 
Realidade Aumentada 
Aplicada ao Design 

Por meio da leitura do artigo: os autores apontam que "A 
Realidade Aumentada pode ser considerada uma variante da 
Realidade Virtual" (FERNANDES e SÁNCHEZ, 2008, p. 
29). Os autores apontam que na Realidade Virtual ocorre a 
imersão completa do usuário em um mundo totalmente 
virtual, diferentemente da Realidade Aumentada, que 
permite complementar o mundo real, sem a necessidade de 
substituí-lo (FERNANDES e SÁNCHEZ, 2008). 

Tecnologia 

RV_17 

Design Virtual de 
Produtos Através de 

um Aplicativo de 
Banco de Dados 

Os autores conceituam a Realidade Virtual como "uma 
forma avançada de interface do usuário com o computador, 
o qual tem aplicação na maioria das áreas do conhecimento" 
(CARNIEL; FARINATTI AYMONE, 2010, p. 116). 

Tecnologia 

RV_30 

A tecnologia de 
Realidade Virtual 
como recurso para 
formação em saúde 
pública à distância: 

uma aplicação para a 
aprendizagem dos 

procedimentos 
antropométricos 

Os autores consideram a Realidade Virtual como uma 
tecnologia onde um usuário pode interagir em tempo real 
alguns dados (para visualização ou exploração) por meio de 
artefatos tecnológicos (BARILLI et al., 2011). 

Tecnologia 

RV_39 

Usando realidade 
virtual e aumentada no 
resgate e valorização 
de jogos populares 

antigos 

Os autores tratam a Realidade Virtual e a Realidade 
Aumentada como Tecnologias. A Realidade Virtual é 
definida como “uma interface avançada do usuário para 
acessar, visualizar e interagir, em tempo real, com 
ambientes tridimensionais gerados por computador” (SIMI 
et al., 2011, p. 269). Trata a Realidade Aumentada como 
uma "evolução" da Realidade Virtual. 

Tecnologia 

RV_46 
Reabilitação vestibular 
com realidade virtual 
na doença de Ménière 

A Realidade Virtual é tratada inicialmente (no resumo) 
como uma TECNOLOGIA, sendo conceituada pelos 
autores como um recurso que permite a imersão em um 
mundo virtual ("ilusório") e a mudança da percepção deste 
ambiente por meio de estimulação sensorial artificial 
(GARCIA et al., 2013). 

Tecnologia 

RV_99 

Serious games 
baseados em realidade 
virtual para educação 

médica 

Os autores conceituam a Realidade Virtual como uma 
tecnologia "que oferece ambientes computacionais 
tridimensionais com formas avançadas de interação capazes 
de prover maior motivação ao processo de aprendizagem" 
(MACHADO et al., [s.d.], p. 254). Ainda segundo os 
autores "com a tecnologia da Realidade Virtual (RV), é 
possível simular computacionalmente ambientes reais, de 
modo a recriar cenários e situações vivenciadas no 
cotidiano da medicina” (MACHADO et al., [s.d.], p. 255) 

Tecnologia 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Observou-se também que além dos 19 artigos relacionados no Quadro 13, outros 05 

artigos não apresentaram um conceito para a Realidade Virtual, porém a relacionaram em seu 

corpus textual como um ambiente ou uma tecnologia. O quadro 14 a seguir, exemplifica como 

esses artigos tratam Realidade Virtual: 

Quadro 14 - Artigos que não conceituam a RV, mas a relacionam com ambiente e tecnologia 

Classificador 
Relação 

verificada 
Relacionamento identificado 

RV_89 Ambiente 
Relaciona a Realidade Virtual com um “ambiente virtual”, gerado por meio do 

uso de jogos eletrônicos e sensores de movimento (ALMEIDA et al., 2017) 

RV_97 Ambiente 

Trata sobre o Jornalismo, abordando as vulnerabilidades da área no mundo 
contemporâneo, as novas possibilidades comunicacionais e a viabilidade do uso 
da Realidade Virtual mediante um “ambiente virtual” (OLIVEIRA; MOREIRA, 

2017) 

RV_61 Tecnologia 
Os autores associam por meio de expressões como “aplicação da tecnologia de 

Realidade Virtual” e “surgimento das tecnologias de Realidade Virtual” 
(HAYDU, 2014) 

RV_88 Tecnologia 

Trata sobre a apresentação de produtos cartográficos, exemplificando a Realidade 
Virtual como uma tecnologia que permite “a representação e visualização de 

informações tridimensionais do espaço físico estático de forma mais realística e 
dinâmica” (SOUZA et al., 2016, p. 790) 

RV_94 Tecnologia 
A realidade Virtual é relacionada como uma Tecnologia Educacional Digital, 
associando-a com simulação e estímulo à aprendizagem (SILVEIRA; COGO, 

2017) 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A distribuição do relacionamento verificado anteriormente, em relação à Realidade 

Virtual com um ambiente, interface ou tecnologia, é apresentado de modo quantitativo, por 

meio do Gráfico 10, a seguir: 
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Gráfico 10 - Quantidade de artigos que relacionam a Realidade Virtual a uma interface, ambiente, tecnologia, 
etc. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

Também foi possível apurar o relacionamento da Realidade Virtual com uma 

interface, ambiente, tecnologia, etc., e as respectivas áreas do Ensino dos artigos selecionados. 

Verificou-se esta associação em um total de 24 artigos, identificando a área da Saúde como a 

que apresenta o maior índice de relacionamentos, associando 1 artigo a uma interface, 3 

artigos a um ambiente e 5 artigos a uma tecnologia. As áreas da Administração e Ciências 

Humanas foram as que apresentaram os menores índices de relacionamento, ambas tratando a 

Realidade Virtual por meio de uma concepção filosófica. O Gráfico 11 a seguir, exibe esta 

distribuição:  
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Gráfico 11 - Distribuição dos artigos que relacionam a Realidade Virtual a uma interface, ambiente, tecnologia, 
etc. por área do Ensino 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Na verificação do corpus textual dos 19 artigos que apresentam conceitos sobre a 

Realidade Virtual, constatou-se que 12 referem-se apenas à Realidade Virtual, enquanto 7 

deles permitiram, igualmente, a observação de informações sobre concepções que usualmente, 

estão associadas este assunto: a Realidade Aumentada e a Realidade Mista (ou Misturada). 

Foi apurado que 5 artigos também tratam sobre a Realidade Aumentada, 1 artigo, sobre a 

Realidade Mista e 1 artigo, da mesma forma, refere-se à Realidade Aumentada em conjunto 

com a Realidade Mista. As informações relativas a estes artigos podem ser visualizadas de 

acordo com o Quadro 15, a seguir: 
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Quadro 15 - Artigos que tratam sobre a Realidade Aumentada e Realidade Mista 

Classificador Título 
Realidade Aumentada / Realidade 

Mista 
RV_05 Realidade Aumentada aplicada ao Design 

Realidade Aumentada 

RV_88 
A Realidade Aumentada na apresentação de produtos 
cartográficos. 

RV_39 
Usando realidade virtual e aumentada no resgate e 
valorização de jogos populares antigos 

RV_44 
Estratégia de Engenharia de Requisitos para 
ambientes de Realidade Aumentada 

RV_52 
Tecnologia da realidade aumentada na propaganda: 
avaliação da eficácia com base em entendimento, 
risco e resposta afetiva 

RV_20 
Paradigmas do jogar: Interação, corpo e imersão nos 
videogames 

Realidade Mista 

RV_14 
O retorno do olhar (e outros sentidos) para o corpo 
imerso em Realidade Aumentada 

Realidade Aumentada e Realidade 
Mista 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

A leitura do corpus textual dos artigos, para a verificação das informações 

anteriormente apresentadas, referentes aos conceitos e às associações com Realidade Virtual, 

permitiram inferir sobre a conexão deste assunto com o tema “jogos eletrônicos”. Ainda que 

os jogos eletrônicos não constituam o objeto de análise desta dissertação, verificou-se que 9 

artigos abordam o assunto, os quais distribuem-se pelas seguintes áreas: 6 artigos na área da 

Saúde (a maior concentração de artigos que relacionam jogos eletrônicos com a Realidade 

Virtual), 1 artigo na área da Comunicação Social, 1 artigo na área das Ciências Exatas e da 

Terra e 1 artigo no qual não foi identificado a área de atuação. Os respectivos títulos, 

classificadores, áreas e subáreas do Ensino dos artigos que versam sobre os jogos eletrônicos, 

são apresentados no Quadro 16: 

Quadro 16 - Artigos relacionados com Jogos eletrônicos 

Classificador Título Área do Ensino Subárea do Ensino 

RV_39 
Usando realidade virtual e 

aumentada no resgate e valorização 
de jogos populares antigos 

Ciências Exatas e da Terra Engenharia da Computação 

RV_14 
O retorno do olhar (e outros 

sentidos) para o corpo imerso em 
Realidade Aumentada 

Comunicação Social Publicidade 

RV_20 
Paradigmas do jogar: Interação, 
corpo e imersão nos videogames 

Não especificado Não especificado 

RV_57 
Efeitos da gameterapia na 

mielorradiculopatia 
esquistossomótica: Relato de caso. 

Saúde  Fisioterapia 
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Classificador Título Área do Ensino Subárea do Ensino 

RV_71 

Pacientes com a Doença de 
Parkinson são capazes de melhorar 
seu desempenho em tarefas virtuais 

do Xbox Kinect®: "uma série de 
casos" 

Saúde  Fisioterapia 

RV_72 

Performance de sujeitos jovens 
saudáveis em um programa de 

treinamento em realidade virtual: 
efeito imediato e ao longo do tempo 

Saúde  Educação Física 

RV_85 

Percepção de adultos mais velhos 
quanto à participação em programa 
de exercício físico com exergames: 

estudo qualitativo 

Saúde  Educação Física 

RV_89 
Comparação da avaliação da 

flexibilidade no ambiente real e 
virtual. (Ensaio) 

Saúde  Educação Física 

RV_99 
Serious games baseados em 

realidade virtual para educação 
médica 

Saúde  Medicina 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

De acordo com os dados apresentados no quadro anterior, é possível inferir que a área 

da Saúde, mediante as subáreas da Fisioterapia e Educação Física, é aquela que mais 

apresentou um vínculo entre a Realidade Virtual e os Jogos eletrônicos em seus artigos. 

Também foram averiguados se os artigos selecionados apresentavam um estudo 

teórico ou teórico-prático da Realidade Virtual em relação à proposta apresentada por cada 

um. Para esta verificação, foram considerados os 13 artigos, exibidos no item 4.2, que expõem 

sugestões sobre a utilização da Realidade Virtual na Educação, estando associados 

diretamente ao cerne desta pesquisa (CI-02 e CI-08). Esses artigos estão relacionados no 

Quadro 17, por meio de seus classificadores e títulos, juntamente com a justificativa de sua 

classificação.  
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Quadro 17 - Estudo teórico ou aplicação prática dos artigos 

Classificador Título Classificação: Estudo Teórico ou Teórico-prático 

RV_ 14 
O retorno do olhar (e outros sentidos) para o 
corpo imerso em Realidade Aumentada 

Estudo teórico, por intermédio de uma reflexão 
sobre "as possibilidades cognitivas a partir das 
ferramentas de Realidade Aumentada" 
(OLIVEIRA, T. M. de, 2009, p. 1) 

RV_17 
Design Virtual de Produtos Através de um 
Aplicativo de Banco de Dados 

Estudo teórico-prático, por meio do 
desenvolvimento de um aplicativo de banco de 
dados e uso da Realidade Virtual. 

RV_28 
Educação Matemática na realidade do 
ciberespaço: que aspectos ontológicos e 
científicos se apresentam? (Report) 

Estudo teórico. Reflexão teórico-filosófica, 
relacionada à Educação Matemática. 

RV_30 

A tecnologia de Realidade Virtual como 
recurso para formação em saúde pública à 
distância: uma aplicação para a 
aprendizagem dos procedimentos 
antropométricos 

Estudo teórico-prático, por meio do 
desenvolvimento de um modelo de um ambiente 
virtual complementar para cursos de 
aperfeiçoamento em EaD. 

RV_39 
Usando Realidade Virtual e Aumentada no 
resgate e valorização de jogos populares 
antigos 

Estudo teórico-prático, por meio do 
desenvolvimento do jogo ARGame, alternativa 
digital para o jogo da velha. 

RV_44 
Estratégia de Engenharia de Requisitos para 
ambientes de Realidade Aumentada 

Estudo teórico-prático, por meio de uma 
investigação sobre sistemas de Realidade 
Aumentada, resultando em uma estratégia de 
análise de requisitos para desenvolvedores de 
ambientes RA. 

RV_ 61 
Facetas da exposição In Vivo e por 
Realidade Virtual na intervenção psicológica 
no medo de dirigir. 

Estudo teórico, mediante "estratégias de 
intervenção psicológicas mais indicadas ao 
tratamento de fobias e medo" (HAYDU, 2014, p. 
136) 

RV_62 
Os efeitos da realidade virtual na 
reabilitação do acidente vascular encefálico: 
Uma revisão sistemática. 

Estudo teórico, por meio de uma revisão 
sistemática da literatura, com objetivo de verificar 
os efeitos da Realidade Virtual na reabilitação de 
indivíduos que sofreram acidente vascular 
cerebral. 

RV_71 

Pacientes com a Doença de Parkinson são 
capazes de melhorar seu desempenho em 
tarefas virtuais do Xbox Kinect®: "uma 
série de casos" 

Estudo teórico-prático, mediante estudo que trata 
sobre a reabilitação de indivíduos com doença de 
Parkinson, por meio de jogos eletrônicos. 

RV_72 

 
Performance de sujeitos jovens saudáveis 
em um programa de treinamento em 
Realidade Virtual: efeito imediato e ao longo 
do tempo 
 

Estudo teórico-prático, por meio do uso de jogos 
eletrônicos, com o objetivo da avaliação de um 
programa de treinamento mediante Exergames. 
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Classificador Título Classificação: Estudo Teórico ou Teórico-prático 

RV_82 
Terapia por meio de exposição a Realidade 
Virtual para medo e fobia de dirigir: uma 
revisão da literatura. 

Estudo teórico, por meio de uma revisão da 
literatura, sobre a terapia por meio de exposição à 
realidade virtual para medo e fobia de dirigir. 

RV_97 
Um resgate do jornalismo: do surgimento à 
imersão 

Estudo teórico, por meio de uma discussão sobre o 
Jornalismo contemporâneo. 

RV_99 
Serious games baseados em Realidade 
Virtual para educação médica 

Estudo teórico, tratando a respeito do uso de 
Serious Games na Educação Médica. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 Conforme os dados exibidos no quadro anterior, apurou-se que 7 artigos foram 

relacionados exclusivamente a estudos teóricos, enquanto 6 artigos trouxeram trabalhos 

teórico-práticas em relação aos assuntos abordados, especificamente, por cada um deles. 
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5 UTILIZAÇÃO DA REALIDADE VIRTUAL NA EDUCAÇÃO: PROPOSTAS E 

RELACIONAMENTOS 

 Com o objetivo de investigar de forma mais detalhada as informações relativas às 

proposições e associações sobre o uso da Realidade Virtual na Educação, foi desenvolvida 

uma análise textual por meio do programa informático Iramuteq, utilizado como ferramenta 

auxiliar para o processo de análise e síntese. De acordo com Salviati (2017) este tipo de 

análise tem por finalidade a verificação do conjunto de material verbal reproduzido pelos 

artigos verificados, em seus diferentes cenários, permitindo a apuração do cenário em que as 

palavras se sucedem. Segundo Salviati (2017, p. 4) os programas informáticos que realizam 

esta tarefa, “executam análise lexical do material textual e particionando o texto em classes 

hierárquicas, identificadas a partir dos segmentos de textos que compartilham o mesmo 

vocabulário, facilitando, assim, o pesquisador conhecer seu teor”.  

 A verificação do conteúdo textual dos artigos selecionados para este trabalho, foi 

elaborada por meio de um banco de dados denominado “corpus textual”, constituído por 53 

textos dos resumos dos artigos selecionados, também conhecido por Unidades de Contexto 

Iniciais (UCI). A análise de texto, realizada com auxílio do Iramuteq, teve como base o 

método de Reinert, que segundo Oliveira (2015) é um dos exames mais significantes do 

programa informático Iramuteq, que além de apresentar os “Perfis” dos segmentos de texto e 

a “Análise Fatorial das Correspondências” (AFC), também permite a verificação do corpus 

textual, por meio da análise intitulada “Classificação Hierárquica Descendente” (CHD), que 

apresenta a correspondência entre vocabulários, disponibilizadas por meio de classes lexicais 

que permitem a compreensão sobre o assunto tratado pelo corpus textual analisado. De acordo 

com Salviati (2017, p. 46), o método de Reinert tem como objetivo: 

obter classes de segmentos de texto (ST) que, ao mesmo tempo, apresentam 
vocabulário semelhante entre si e vocabulário diferente dos ST das outras classes. 
Esta análise é baseada na proximidade léxica e na ideia que palavras usadas em 
contexto similar estão associadas ao mesmo mundo léxico e são parte de mundos 
mentais específicos ou sistemas de representação. Nessa análise, os segmentos de 
texto são classificados de acordo com seu respectivo vocabulário e o conjunto de 
termos é particionado de acordo com a frequência das raízes das palavras. O sistema 
procura obter classes formadas por palavras que são significantemente associadas 
com aquela classe (a significância começa com o qui-quadrado55 = 2). 

                                                
55O teste qui-quadrado é indicado para “avaliar a associação existente entre variáveis e se baseia na comparação 
das proporções, ou seja, nas possíveis divergências entre as frequências observadas e esperadas para um evento 
específico” (BEIGUELMAN, 1996, apud COSTA; MACABEU; FERREIRA, 2012, p. 530). 
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 Os resultados apresentados na análise pelo método de Reinert exibem informações, 

que tratam sobre as seguintes questões:  

● A Classificação Hierárquica Descendente (CHD) dos dados de acordo com cada 

classe apresentada pelo programa informático, disponibilizando gráficos com o 

percentual e alcance do vocabulário encontrado; 

● O vocabulário exibido em cada classe (Perfis) e seus respectivos parâmetros, 

apresentado em cada classe; 

● A Análise Fatorial das Correspondências (AFC), que verifica o vocabulário (por meio da 

periodicidade de ocorrência das palavras) e as classes, apresentando representações gráficas 

que permitem a visualização entre as categorias ou formas (SALVIATI, 2017). 

Após a importação do corpus textual e de sua análise por intermédio do método de 

Reinert, verificou-se que os dados que integram o conteúdo acessado por meio da aba CHD, 

que além de exibirem os dendogramas56, indicam as seguintes informações:  

● Número de textos: 53 

● Número de segmentos de texto: 213 

● Número de formulários: 2384 

● Número de ocorrências: 7613 

● Número de lemas: 1862 

● Número de formulários ativos: 1705 

● Número de formas suplementares: 146 

● Número de formas ativas com frequência> = 3: 427 

● Média das formas por tópico: 35.741784 

● Número de clusters: 6 

● 167 segmentos classificados em 213 (78,40%). 

A Classificação Hierárquica Descendente, exibe um dendograma que permite observar 

a distribuição das 06 classes indicadas pelo programa informático, demonstrando o 

relacionamento entre as classes e os percentuais de segmentos textuais (também denominados 

de Unidades de Contexto Elementar - UCE) que compõem cada classe. Estes dados são 

exibidos pelo Gráfico 12, a seguir: 
                                                
56 Dendograma é um diagrama em forma de árvore, com o objetivo de exemplificar as etapas de um grupo de 
informações, auxiliando a visualização e investigação das fases exibidas (FAVERO; FÁVERO, 2017). 
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Gráfico 12 - Classes Iramuteq: relacionamentos e distribuição de artigos 

Fonte: Iramuteq 

O dendograma apresentado no Gráfico 12, permite inferir que o corpus analisado foi 

dividido em 02 subcorpus. As Classes 3 e 4 se encontram-se em um dos subcorpus, 

relacionadas e apresentando respectivamente 13.2% e 15% do total de segmentos de texto do 

corpus analisado. O segundo subcorpus exibe as classes 1, 2, 5 e 6, indicando o seguinte 

relacionamento entre as classes categorizadas: as classes 1 e 2 estão associadas entre si, 

encontrando-se ambas, relacionadas com a classe 6. A classe 5, no gráfico apresentado, possui 

um relacionamento com a 6 e a díade composta pelas classes 1 e 2. As classes 1 e 2 

evidenciam 14.4 % e 12.6 % de segmentos de texto do corpus analisado respectivamente; as 

classes 5 e 6 apresentam 22.8% e 22.2 % de segmentos de texto do corpus analisado, 

respectivamente.  

A distribuição dos artigos submetidos à análise textual, por classes, bem como o 

relacionamento entre essas, é apresentada no Gráfico 13, por meio de seus respectivos 

classificadores e código de cores considerado para a identificação de cada classe no 

dendograma. 
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Gráfico 13 - Relacionamento entre as classes e seus respectivos artigos

 

 Fonte: Iramuteq 

Por meio da consulta aos dados gerados pela análise efetuada pelo Iramuteq, foi 

possível identificar que 51 dos 53 artigos foram examinados pelo programa informático. O 

Gráfico 14 a seguir, exibe a distribuição dos 51 artigos, de acordo com as classes definidas 

pelo Iramuteq: 
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Gráfico 14 - Distribuição de artigos de acordo com as classes definidas pelo Iramuteq 

 

       Fonte: Elaborada pelo autor 

Os dados gerados pelo Iramuteq, também permitiram identificar individualmente os 

artigos e suas respectivas classificações dentre as classes exibidas, porém dois artigos não 

foram observados nesta verificação: RV_05 e RV_59. Entretanto, por meio da investigação 

das concordâncias dos segmentos de texto selecionados na classe 6, apurou-se que o artigo 

RV_05 é exibido no exemplo apresentado para a palavra Realidade Virtual, fundamentando 

sua inclusão nesta categoria. Em relação ao artigo RV_59, não foram encontrados indícios de 

sua presença nas concordâncias de segmentos de texto examinadas, o que ratifica sua não 

inclusão em uma das classes. Estes dados são expostos no Quadro 18, que indica os 

classificadores dos artigos e suas distribuições conforme as respectivas classes estabelecidas 

pelo programa informático: 
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Quadro 18 - Artigos selecionados e suas respectivas classes 

Classes 
Iramuteq 

Classificadores 
Quantidade 
de Artigos 

CL 01 
RV_25 / RV_32 / RV_35 / RV45 / RV_61 / RV_69 / RV_70 / RV_84 / RV_85 / 

RV_99 
10 

CL 02 RV_30 / RV_56 / RV_68 / RV_73 / RV_75 / RV_77 / RV_78 / RV_91 / RV_94 9 

CL 03 RV_34 / RV_38 / RV_46 / RV_50 / RV_55 / RV_82 / RV_89 7 

CL 04 RV_19 / RV_57 / RV_62 / RV_71 / RV_72 5 

CL 05 
RV_03 / RV_04 / RV_09 / RV_11 / RV_17 / RV_20 / RV_28 / RV_29 / RV_40 / 

RV_64 / RV_74 / RV_88 
12 

CL 06 RV_05 / RV_14 / RV_27 / RV_31 / RV_37 / RV_39 / RV_44 / RV_52 / RV_97 9 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Como visto, a análise desenvolvida pelo Iramuteq apresenta um sistema de classes, 

exibindo várias informações, como por exemplo os segmentos de texto e artigos que se 

relacionam em um mesmo campo. Uma das análises desenvolvidas pelo programa 

informático, fornece um dendograma que exibe além do relacionamento, a distribuição do 

vocabulário mais relevante encontrado para cada uma das classes geradas, que serviram como 

ponto de partida para a observação e posterior análise das classes e dos textos classificados 

em cada uma delas, bem como a sua denominação.  

A verificação dos relacionamentos e a denominação das classes decorreu de um 

processo desenvolvido por meio da seleção das palavras consideradas relevantes para a 

revisão sistemática em realização, auxiliado mediante a interpretação dos vocabulários 

apresentados em cada categoria, exibidos de acordo com o gráfico que contém estes dados, 

em conjunto com os resultados acessados pela aba “Perfis”, que disponibiliza a concordância 

dos segmentos de cada classe verificada e os segmentos do vocabulário em questão. 

Complementando o processo, foi desenvolvida a verificação do corpus textual analisado pelo 

Iramuteq, sendo acrescentado a leitura dos títulos e palavras-chaves dos artigos verificados.  

O Gráfico 15 apresenta o dendograma gerado pelo Iramuteq, o qual exibe os vocabulários 

relacionados de acordo com as respectivas classes pelo programa informático, e que foi o 

ponto de partida para a identificação das palavras mais relevantes: 
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Gráfico 15 - Distribuição de vocabulários nas classes apresentadas pelo Iramuteq 

 

   Fonte: Iramuteq 

 Um dado expressivo, em relação ao desenvolvimento da análise das classes, está 

associado à quantidade de expressões apresentadas pelo Iramuteq em cada classe (Gráfico 

15), se comparado ao conjunto de termos e expressões contidas no corpus textual examinado. 

Segundo Bauer e Gaskell “o número de palavras relevantes, empregado para análise posterior 

raramente excederá o número de 20, mesmo em grandes amostras” (BAUER; GASKELL, 

2002, p. 424). Esta redução de palavras será uma etapa fundamental para que se verifique a 

distribuição e combinação das expressões significativas (BAUER; GASKELL, 2002).  

5.1 Análise das classes 1, 2, 5 e 6 

5.1.1 Análise da classe 1 

Para a verificação da classe 1, foi conduzida uma análise preliminar do vocabulário 

relacionado com a temática deste estudo. Estas informações permitiram a seleção de algumas 

formas ativas, ou seja, palavras e expressões consideradas relevantes, porém não sendo 
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essencialmente as que exibem a maior frequência total para o corpus textual analisado. As 

palavras selecionadas para a Classe 1 são exibidas no Quadro 19, a seguir: 

Quadro 19 - Palavras selecionadas para análise preliminar da classe 1 

Palavras Significado do vocabulário, de acordo com os textos (segmentos de texto) 

Prático ação, execução, atividade 

Técnica procedimento, habilidade, modo 

Abordagem exame, discussão, modo, uma ação 

Conteúdo assunto, tema 

Experiência procedimento, uma ação. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 As palavras selecionadas apresentaram elevado grau do teste qui-quadrado, que 

demonstra o grau de associação entre o vocabulário e a classe, tendo seus sentidos verificados 

por meio da leitura das concordâncias dos segmentos de texto destas palavras. Esta análise 

permitiu inferir que o vocabulário está relacionado à uma ação, um procedimento de 

averiguação, que versa acerca de um tema, associando-o com o uso das TIC em uma temática 

atual. Este entendimento possibilitou a denominação da classe 1 como: Realidade Virtual, 

inovação tecnológica e contemporaneidade.  

Em prosseguimento, foi conduzida uma análise sobre o relacionamento e classificação 

dos artigos selecionados nesta classe pelo Iramuteq, por meio da leitura dos títulos, resumos e 

do corpus textual dos artigos (quando os dados apresentados não permitem uma verificação 

sobre o assunto tratado). Esta averiguação permitiu apurar que os artigos da classe 1 

relacionam a Realidade Virtual com procedimentos associados ao uso das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) em diferentes campos, tais como Saúde, Comunicação 

Social e Ciências Exatas e da Terra, sendo vinculadas à inovação tecnológica do mundo 

contemporâneo e consideradas em um processo de ensino-aprendizagem nas respectivas áreas 

de Ensino. Estas inferências podem ser exemplificadas mediante informações observadas nos 

corpus textuais analisados: RV_25, que tem como objetivo “identificar quais fatores 

contribuem para a adoção de inovações tecnológicas em SI/TI na área de Saúde” (PEREZ et 

al., 2010, p. 73); RV_99 que versa sobre o uso de Serious Games com base na Realidade 

Virtual, tratando sobre o processo de ensino-aprendizagem na Educação Médica. De acordo 
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com os autores, “a utilização destes jogos em ambientes realistas baseados em RV pode 

contribuir para aumentar a motivação do aprendizado” (MACHADO et al., p. 255); RV_84, 

que expõe sobre o uso metodológico de tecnologias e da gamificação em relação ao ensino de 

História. Segundo os autores, “aos educadores, cabe considerar os games como novas mídias 

que caracterizam elementos mediadores do processo de construção de distintos conceitos” 

(MARTINS et al., 2016, p. 310).  

Entretanto, ainda que os artigos selecionados na classe 1 estejam relacionados à 

utilização das TIC no processo educacional, o relacionamento com a Realidade Virtual foi 

observado em apenas 3 artigos (30% do corpus selecionado e verificado nesta classe), que 

estabelecem ou apresentam propostas de aplicação da Realidade Virtual na Educação, 

constituindo relações com procedimentos metodológicos e com o processo de ensino-

aprendizagem. Os demais artigos referem-se a Realidade Virtual, porém este tema não é, 

objetivamente, o seu foco de estudo. 

5.1.2 Análise da classe 2 

Um processo semelhante ao desenvolvido para a classe 1 foi realizado para a 

interpretação dos dados relativos à classe 2. As palavras consideradas inicialmente para 

análise e suas respectivas interpretações de acordo com os segmentos de texto que exibem as 

concordâncias desta classe estão relacionadas no Quadro 20 a seguir:  

Quadro 20 - Palavras selecionadas para análise preliminar da classe 2 

Palavras Significado do vocabulário, de acordo com os textos (segmentos de texto) 

Comunicação Refere-se às TIC. O ato de transmissão de uma mensagem (ação). 

Ensino Método de utilização das TIC, relacionado ao processo de ensino-aprendizagem. 

Sociedade Em um sentido de coletividade, em âmbito social. 

Pesquisa Investigação, exploração, levantamento de questões 

Professor Relacionado com o processo de ensino-aprendizagem entre professor e aluno 

Tecnologia Tecnologias contemporâneas de comunicação. 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

A averiguação do vocabulário selecionado, associado ao exame realizado no corpus 

dos artigos e nas concordâncias de segmentos de texto disponibilizados para esta classe, 
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evidenciou que os estudos presentes na classe 2, estão associados com o processo educacional 

e sua constante transformação, tratando sobre a utilização das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) e sua associação com o processo de ensino-aprendizagem, com a 

atividade docente e com o ambiente pedagógico.  

Este contexto pode ser demonstrado, por intermédio de exemplos dos segmentos de 

texto aferidos: RV_56, que examina a utilização das TIC por professores de Física, 

relacionando a informática com os meios de comunicação contemporâneos, e que objetivou 

“analisar o grau de interesse, utilidade, competências e habilidades dos egressos quanto ao uso 

de TIC na Educação” (BULEGON; RÉGNIER, 2014, p. 962);  RV_75, que trata sobre a 

utilização das TIC no ensino das Artes, relacionando a Realidade Virtual com ambientes 

tecnológicos contemporâneos, demonstrando a importância sobre o uso das TIC no mundo 

atual, onde estas  “alteraram de forma determinante os recursos e os meios para a 

comunicação e acesso à informação. Os espaços educativos não ficaram de fora das 

mudanças” (ZAMPERETTI; ROSSI, 2015, p. 190); RV_78, que reflete sobre o uso da 

Educação e Tecnologia, verificado sob a perspectiva da política educacional, estabelecendo 

considerações em relação “aos possíveis impactos da Tecnologia na Educação e as 

possibilidades de uma melhor relação entre professores e alunos através da análise da política 

educacional” (DA SILVA; PAULY, 2016, p. 225).  

Neste contexto, a classe 2 foi denominada como: Realidade Virtual, TIC e ambientes 

educacionais. 

Os dados apresentados permitiram inferir que os artigos presentes nesta classe, 

relacionam a Realidade Virtual à utilização das tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) a um ambiente educacional, sendo empregues como recurso pedagógico. 

5.1.3 Análise da classe 6 

Esta categoria está associada ao mesmo subcorpus em que estão presentes as classes 1 

e 2. Esta informação pode ser visualizada por meio dos dados exibidos pelo Gráfico 15. O 

Quadro 21 relaciona as palavras selecionadas e seus significados, de acordo com a inferência 

das concordâncias apresentadas nos respectivos segmentos de texto analisados: 
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Quadro 21 - Palavras selecionadas para análise preliminar da classe 6 

Palavras Significado do vocabulário, de acordo com os textos (segmentos de texto) 

Eficácia Atingir um resultado. Uma verificação 

Realidade Aumentada Relacionamento com uso das TIC 

Objeto Ambiente, campo, espaço 

Resposta Considerações, explicações, resultados 

Refletir Verificar de modo crítico 

Envolver Relacionar 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

         O exame das informações obtidas pela análise das palavras verificadas na 

classe 6, indicou que os estudos evidenciados nesta categorização estão distribuídos nas áreas 

do Design, Comunicação Social e Ciências Exatas e da Terra, sendo desenvolvidos com 

caráter crítico e reflexivo, considerando a interação de indivíduos com um processo 

educacional, por meio da imersão em ambientes virtuais relacionados ao uso de artefatos e 

experiências em Realidade Virtual e Realidade Aumentada.  

Este entendimento é ilustrado por meio de dados apresentados no corpus textual dos 

artigos e segmentos de texto verificados: RV_05, que se refere ao estado de conhecimento 

sobre a Realidade Aumentada aplicada ao Design e áreas afins, tais como design de produtos 

arquitetura, indústria automotiva, educação e design colaborativo. Os autores consideram a 

Realidade Aumentada como uma variação da Realidade Virtual, relacionando-a com a 

Educação, que oferece um novo cenário como meio de ensino na área do Design 

(FERNANDES; SÁNCHEZ, 2008); RV_14, que versa sobre possibilidades educacionais, 

mediante artefatos que utilizam a Realidade Aumentada por meio da integração com 

experiências sensoriais associadas ao uso de novas tecnologias. Segundo o autor, a proposta 

do artigo é “refletir acerca das possibilidades cognitivas a partir das 

ferramentas de Realidade Aumentada, envolvendo questões como caráter imersivo da 

experiência sensória mediada pelas imagens projetadas através das novas tecnologias” 

(OLIVEIRA, T. M. de, 2009, p. 1). RV_97, na área da Comunicação Social, apresenta como 
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um de seus objetivos, colaborar para que educadores e profissionais de jornalismo possam 

“aprofundar o debate sobre os novos desafios que a cultura de convergência tecnológica 

impõe à prática jornalística, à distribuição do conteúdo e ao consumo da notícia” 

(OLIVEIRA, S. B. de; MOREIRA, 2017, p. 369–370). 

Desta forma, a classe 6 foi denominada como: TIC e ambientes educacionais. 

5.1.4 Análise da Classe 5 

A verificação dos artigos compreendidos na classe 5, foi desenvolvida por intermédio 

da seleção do vocabulário considerado relevante para análise, de acordo com o significado 

inferido e fundamentado pela análise das concordâncias de segmento de texto desta categoria. 

O Quadro 22 a seguir, apresenta o vocabulário selecionado e suas respectivas interpretações: 

Quadro 22 - Palavras selecionadas para análise preliminar da classe 5 

Palavras Significado do vocabulário, de acordo com os textos (segmentos de texto) 

Usuário Voltado para o indivíduo, para as pessoas envolvidas no processo desenvolvido. 

Processo  Método, um procedimento  

Corpo  Parte principal de algo, o “Cerne” 

Representação  Ideia, concepção  

Construir  Produzir, desenvolver, criar 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 Esta classe se encontra destacada em relação às outras classes (relacionadas no mesmo 

subcorpus), estando mais próxima de acordo com o Gráfico 15, com os relacionamentos 

encontrados nos artigos da Classe 6 (todavia, se relacionando também com as demais classes). 

De acordo com a verificação conduzida no corpus e segmentos de texto dos artigos incluídos 

nesta classe, apurou-se a associação com a Realidade Virtual por meio das tecnologias 

contemporâneas e de ambientes virtuais aplicadas a um usuário, em áreas como Design, 

Comunicação Social e Engenharia, mediante estudos críticos, relacionados com experiências 

de Realidade Aumentada e Realidade Virtual, considerando sua reflexão em relação ao 

potencial educacional.  
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As referências sobre os dados inferidos podem ser visualizadas, mediante a 

apresentação de exemplos dos segmentos de texto desta classe: RV_88, que trata sobre a 

integração da Realidade Aumentada em relação a produtos cartográficos, desenvolvendo uma 

reflexão sob um olhar educacional participativo, e que verifica o potencial cognitivo de sua 

incorporação em documentos cartográficos (SOUZA et al., 2016); RV_74, que aborda  

aspectos sociais associados a grupos de indivíduos, abordando os interesses pessoais e 

interações com as TIC, relacionando-os com o ensino-aprendizagem e com o espaço virtual 

no processo educacional.  Os autores apresentam como uma das questões levantadas no 

estudo “compreender o significado de realidade quando se trabalha em educação, 

notadamente a Educação Matemática, com a realidade do ciberespaço” (VIGGIANI 

BICUDO; ROSA, 2010, p. 34).  

Diante das informações evidenciadas, a classe 5 foi denominada como: TIC, 

Ambientes virtuais e o potencial educacional. 

É notável, com base nas informações apresentadas em relação às classes 1,2,5 e 6, que 

estas categorias possuem uma associação, estando interligadas por meio de um dos subcorpus 

exibidos pela análise apresentada pelo Iramuteq (Gráficos 12 e 15). Os dados inferidos 

indicam que os artigos categorizados nestas classes, apresentam em comum abordarem a 

utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) em um processo educacional 

em diferentes áreas do Ensino, e uma temática ligada à atualidade, correlacionando esta 

aplicação com a Realidade Virtual (e com a Realidade Aumentada). 

5.2 Análise das classes 3 e 4 

 As classes 3 e 4 se encontram associadas em um dos subcorpus exibidos pela 

Classificação Hierárquica Descendente (CHD) apresentada pelo Iramuteq. O processo de 

verificação e interpretação dos dados apresentados para estas classes foi conduzido de forma 

similar ao desenvolvido anteriormente (conforme o item 5.1), que investigou as classes 1,2 5 e 

6.  

5.2.1 Análise da classe 3 

Inicialmente para verificação da classe 3, foram elencadas as palavras incluídas no 

quadro 23, mediante o vocabulário apresentado pela análise de concordância desta categoria: 
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Quadro 23 - Palavras selecionadas para análise preliminar da classe 3 

Palavras Significado do vocabulário, de acordo com os textos (segmentos de texto) 

Controle Grupo de indivíduos que participam de um experimento  

Grupo Conjunto de indivíduos ou de características considerados no processo estudado  

Idade Estudos conduzidos com indivíduos em uma determinada faixa etária  

Avaliação  Verificação de um processo  

Valor Experiência, observação 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A investigação dos segmentos de texto, associados aos artigos selecionados e seus 

elementos, indica o relacionamento com a Realidade Virtual nas áreas da Saúde, Ensino 

Médio e Engenharia, por meio de artefatos e tecnologias que forneçam estímulos a um grupo 

de indivíduos, com a finalidade de desenvolver estudos de caráter empírico, que auxiliem em 

processos com objetivos investigativos (com finalidades terapêuticas em sua maioria). Em 

uma investigação empírica, segundo Greenwood (1965, p. 314) “os dados consistem nas 

observações registadas, isentas ainda de análise; tais dados são depois elaborados e analisados 

a fim de se chegar a conclusões”. 

  Tal apuração sugeriu que a classe 3 fosse denominada como: Realidade Virtual, 

Processos investigativos e terapêuticos. 

A seguir são apresentadas informações, obtidas por intermédio da leitura do corpus 

textual e dos segmentos de texto, que ratificam a inferência desenvolvida sobre o assunto 

tratado por esta classe: RV_55 que relata um estudo monitorado em um grupo de “51 alunos 

com baixo rendimento escolar e um grupo controle constituído por 60 alunos, com bom 

rendimento escolar e sem histórico de afecções vestibulares ou queixas otoneurológicas 

voluntários da comunidade pareados por idade e gênero” (TOMAZ et al., 2014, p. 105); 

RV_89, que delineia o emprego de um programa de treinamento mediante uma terapia de 

exposição à Realidade Virtual, tendo como objetivo “comparar a avaliação da flexibilidade 

realizada pelo ambiente virtual com ambiente real” (ALMEIDA et al., 2017, p. 240), em um 

grupo formado inicialmente por 12 pessoas. RV_34, que descreve a utilização um sistema de 

Realidade Virtual para a verificação de respostas posturais em pacientes que possuem doença 
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de Parkinson, por meio de estímulos visuais. O estudo foi desenvolvido em “ 24 pacientes 

com doença de Parkinson nos estágios 1 e 2 da classificação de Boher e em 19 voluntários de 

um grupo controle” (SUAREZ et al., 2011, p. 651); RV_46, que trata sobre um programa de 

reabilitação vestibular em indivíduos que possuem a doença de Manierè, por meio da 

Realidade Virtual, expondo que “a tecnologia de Realidade Virtual fornece uma grande 

variedade de estímulos que geram conflitos sensoriais em diferentes níveis de dificuldades e 

em ambiente seguro” (GARCIA et al., 2013, p. 366). 

5.2.2 Análise da classe 4 

Para a verificação desta classe, são apresentadas inicialmente, as palavras selecionadas 

para a investigação (Quadro 24): 

Quadro 24 - Palavras selecionadas para análise preliminar da classe 4 

Palavras Significado do vocabulário, de acordo com os textos (segmentos de texto) 

Desempenho  Comportamento, atividade, ação 

Treinamento  Um processo, uma capacitação 

Reabilitação  Um processo de recuperação, reeducação 

RV  Realidade virtual 

Treino  Processo de ensino-aprendizagem 

Programa  Planejamento, um plano 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Os artigos associados à classe 4 estão relacionados a Realidade Virtual mediante 

investigações de caráter empírico, nas áreas da Saúde e Ciências Exatas e da Terra, por meio 

de procedimentos aplicados a um grupo de indivíduos, relacionados ao treinamento e 

reabilitação. 

As inferências em relação às informações obtidas pela verificação do corpus e 

segmentos de texto da classe 4, são ratificadas pelos exemplos a seguir: RV_71, que refere-se 

a reabilitação de pacientes com doença de Parkinson por meio de terapia de exposição à 
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Realidade Virtual, mediante a utilização do sensor de movimento Kinect57 e do jogo 

eletrônico Xbox58 (MENDES et al., 2015); RV_72, relacionando o uso da Realidade Virtual a 

um programa de atividades físicas, tendo como objetivo “analisar o efeito de um programa de 

treinos em rv (Realidade Virtual) sobre a performance de indivíduos saudáveis e verificar a 

manutenção do efeito ao longo do tempo materiais e métodos” (SILVA et al., 2015, p. 24); 

RV_19, tratando sobre a utilização de simuladores para colheita de madeiras, por meio de um 

sistema de Realidade Virtual, visando a capacitação de operadores (LOPES et al., 2010). 

Deste modo, a classe 4 será denominada como: Realidade Virtual, Treinamento e 

Reabilitação. 

O relacionamento das classes 3 e 4, evidenciado pelo Iramuteq e anteriormente 

apresentado no Gráfico 15, pode ser verificado por meio de informações que indicam o 

desenvolvimento de investigações de caráter empírico (verificado em ambas as classes), bem 

como, por meio de procedimentos aplicados à um grupo de indivíduos (ou trabalhos), que 

participam do experimento desenvolvido nestes artigos. 

Concluindo esta etapa, são exibidas por meio do Gráfico 16 a seguir, as denominações 

individuais das 6 classes indicadas pelo Iramuteq e seus relacionamentos, de acordo com os 

respectivos subcorpus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
57O Kinect é uma interface para jogos eletrônicos e sensor de movimentos desenvolvido pela Microsoft em 
parceria com a Prime Sense, que permite que os jogadores não necessitem mais utilizar controles, visto que os 
sensores do Kinect capturam os movimentos e comandos de voz do usuário (CARDOSO, 2014). 
58Xbox One é um console de jogo eletrônico desenvolvido pela Microsoft (In:<www.xbox.com>. Acesso em: 19 
nov. 2018). 
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Gráfico 16 – Denominação das classes e relacionamentos 

 

    Fonte: Elaborado pelo autor 

 A distribuição dos artigos pelas classes, acompanhados pelo ano de sua publicação, é 

apresentada a seguir. 

5.2.3 Síntese da distribuição dos artigos  

 Com o objetivo de reunir informações relativas às categorias que foram utilizadas na 

etapa anterior desta dissertação é apresentada, por intermédio do Quadro 25, uma síntese da 

distribuição das classes, contendo suas respectivas denominações e artigos incluídos, 

indicados mediante seus classificadores, título e ano de publicação. 
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Quadro 25 - Síntese da distribuição dos artigos por classes 

Classe 1: Realidade 
Virtual, Inovação 

Tecnológica e 
Contemporaneidade 

Classificador Título Ano 

RV_25 
Adoção de inovações tecnológicas na área de saúde: um estudo 
sobre sistemas de informação sob a ótica da teoria de difusão 

2010 

RV_32 
Desafios da Comunicação Popular e Comunitária na 
Cibercultur@: Aproximação à proposta de Comunidade 
Emergente de Conhecimento Local 

2011 

RV_35 
Cada um com seu Ipod: a escuta de In Rainbows, do 
Radiohead 

2011 

RV_45 Uso do filme Matrix para o ensino da administração 2012 

RV_61 
Facetas da exposição In Vivo e por realidade virtual na 
intervenção psicológica no medo de dirigir. 

2014 

RV_69 
Em um relacionamento sério com[igo]. Pensando o amor 
contemporâneo a partir da relação maquínica do filme Her. 

2015 

RV_70 
Efeitos do treinamento resistido na força de indivíduo com 
paralisia cerebral 

2015 

RV_84 
A gamificação no ensino de história: o jogo "Legend of 
Zelda" na abordagem sobre medievalismo. 

2016 

RV_85 
Percepção de adultos mais velhos quanto à participação em 
programa de exercício físico com exergames: estudo 
qualitativo 

2016 

RV_99 
Serious games baseados em realidade virtual para educação 
médica 

2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Classe 2: Realidade 
Virtual, TIC e 

Ambientes 
Educacionais 

 
 
 
 
 
 
 

Classificador Título Ano 

RV_30 
A tecnologia de realidade virtual como recurso para formação 
em saúde pública à distância: uma aplicação para a 
aprendizagem dos procedimentos antropométricos 

2011 

RV_56 
T.I.C \& profissionalização de professores de física. 
Abordagem metodológica no quadro teórico da A.S. 

2014 

RV_68 
Sensibilidades Religiosas e Novas Tecnologias: as velas 
virtuais de Nossa Senhora de Aparecida 

2015 

RV_73 
O ensino de Física e sua instrumentalização por meio dos 
computadores: historicidade e perspectivas futuras. 

2015 

RV_75 
Tecnologias e ensino de Artes Visuais - apontamentos iniciais 
da pesquisa. 

2015 

RV_77 
Inquietações Amazonidas: considerações para uma 
abordagem enativa da comunicação. (texto en portugues) 

2016 
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Classe 2: Realidade 
Virtual, TIC e 

Ambientes 
Educacionais 

 

RV_78 
Educação e tecnologia: contradições e superações no campo 
da política educacional 

2016 

RV_91 
O uso do método netnografico na Pós-graduação em 
Administração no Brasil.(Ensayo) 

2017 

RV_94 
Contribuições das tecnologias educacionais digitais no ensino 
de habilidades de enfermagem: revisão integrativa 

2017 

 

Classe 3: Realidade 
Virtual, processos 

investigativos e 
terapêuticos 

Classificador Título Ano 

RV_34 
Equilíbrio na doença de Parkinson alterando as informações 
visuais. 

2011 

RV_38 
Engenharia das comunicações - Uma proposta para pesquisas 
colaborativas e transversais. 

2011 

RV_46 
Reabilitação vestibular com realidade virtual na doença de 
Ménière. 

2013 

RV_50 
Recursos multimídia no ensino de habilidades sociais a 
crianças de baixo rendimento acadêmico. 

2013 

RV_55 Controle postural de escolares com baixo rendimento escolar. 2014 

RV_82 
Terapia por meio de exposição a realidade virtual para medo 
e fobia de dirigir: uma revisão da literatura. 

2016 

RV_89 
Comparação da avaliação da flexibilidade no ambiente real e 
virtual. (Ensayo). 

2017 

 

Classe 4: Realidade 
Virtual, 

treinamento e 
reabilitação 

Classificador Título Ano 

RV_19 
Avaliação do desempenho de operadores no treinamento com 
simulador de Realidade Virtual Forwarder. 

2010 

RV_57 
Efeitos da gameterapia na mielorradiculopatia 
esquistossomótica: Relato de caso. 

2014 

RV_62 
Os efeitos da realidade virtual na reabilitação do acidente 
vascular encefálico: Uma revisão sistemática. 

2014 

RV_71 
Pacientes com a Doença de Parkinson são capazes de 
melhorar seu desempenho em tarefas virtuais do Xbox 
Kinect®: "uma série de casos". 

2015 

RV_72 
Performance de sujeitos jovens saudáveis em um programa de 
treinamento em Realidade Virtual: efeito imediato e ao longo 
do tempo. 

2015 
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Classe 5: TIC, 
ambientes 

educacionais e o 
potencial 

educacional 

Classificador Título Ano 

RV_03 
Corporeidade e biotecnologias: uma crítica fenomenológica 
da construção do corpo pelo construtivismo e pela 
tecnobiomedicina 

2007 

RV_04 
A imagem da subjetividade e a despersonalização criativa na 
internet 

2007 

RV_09 O estar-com o outro no ciberespaço 2009 

RV_11 Intangíveis poéticas computacionais polissêmicas 2009 

RV_17 
Design Virtual de Produtos Através de um Aplicativo de 
Banco de Dados 

2010 

RV_20 
Paradigmas do jogar: Interação, corpo e imersão nos 
videogames 

2010 

RV_28 
Educação Matemática na realidade do ciberespaço: que 
aspectos ontológicos e científicos se apresentam? (Report) 

2010 

RV_29 
A fixidez do corpo em ambientes digitais: espacialidade de 
uma presença híbrida e móbil 

2011 

RV_40 Realidade Virtual e Hipermídia - somar ou subtrair? 2011 

RV_64 
Reprodutibilidade e convergências no ciberespaço: a 
circulação de obras literárias em adaptações televisivas 

2014 

RV_74 
Biases na representação de assunto: uma perspectiva a partir 
da literatura internacional de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação 

2015 

RV_88 
A Realidade Aumentada na apresentação de produtos 
cartográficos. 

2016 

 

 
 
 
 
 
 

Classe 6: TIC e 
ambientes 

educacionais 
 
 
 
 
 
 

Classificador Título Ano 

RV_05 Realidade Aumentada aplicada ao Design 2008 

RV_14 
O retorno do olhar (e outros sentidos) para o corpo imerso em 
Realidade Aumentada 

2009 

RV_27 O olhar pós-moderno: uma leitura de Palomar. 2010 

RV_31 A questão do espaço na ficção midiática. 2011 

RV_37 
Mundos possíveis entre a ficção e a não-ficção: aproximações 
a realidade televisiva. (texto en portugues) 

2011 

RV_39 
Usando realidade virtual e aumentada no resgate e 
valorização de jogos populares antigos 

2011 



 
 
 

94 
 

 
 

 
 
 

 
Classe 6: Novas 

tecnologias e 
ambientes 

educacionais 

RV_44 
Estratégia de Engenharia de Requisitos para ambientes de 
Realidade Aumentada 

2012 

RV_52 
Tecnologia da realidade aumentada na propaganda: avaliação 
da eficácia com base em entendimento, risco e resposta 
afetiva 

2013 

RV_97 Um resgate do Jornalismo: do surgimento à imersão 2017 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Os dados apresentados por meio do Quadro 25, fornecem informações centralizadas a 

respeito das classes, servindo como fonte de consulta complementar dos dados inferidos na 

etapa de Análise e Síntese. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O interesse pelo tema Realidade Virtual deu-se a princípio, mediante a exposição desta 

expressão nos meios de comunicação contemporâneos, apresentado por meio de matérias em 

revistas e jornais, sendo tratado como inovação, vinculado às tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) e associado ao processo educacional.  Também foi possível observar o 

desenvolvimento de projetos relacionados à Educação e que utilizam a Realidade Virtual, por 

conglomerados empresariais multinacionais, tais como o Google e a Microsoft. Atento ao 

interesse que o tema vem despertando nessas e em outras empresas e ciente de que o uso de 

tecnologia não é independente, livre de interesses, necessitando verificação não somente dos 

equipamentos e técnicas envolvidas em sua utilização, mas das circunstâncias sociais 

associadas (SELWYN, 2011), surgiram alguns questionamentos. Este conjunto de 

observações nos levaram a algumas indagações preliminares: O que é a Realidade Virtual? De 

que modo a Realidade Virtual tem sido relacionada à Educação? De que forma a produção 

científica tem contribuído para o estudo deste segmento? 

Desse modo, o desenvolvimento da pesquisa sistemática apresentada nesta dissertação 

teve como finalidade realizar um levantamento de estudos que tratam a respeito da Realidade 

Virtual na Educação, que, além de registrar um panorama da produção relacionada ao tema,  

pudesse contribuir para o desenvolvimento de outras pesquisas, bem como fornecer elementos 

que  instiguem   debates sobre Realidade Virtual, verificando suas concepções, relações com o 

ensino  e sua contribuição no processo educacional 

Em um primeiro momento foi desenvolvido um aporte teórico sobre a Realidade 

Virtual, com o intuito de obter conhecimento sobre o assunto, no qual foram apresentados 

além de um breve histórico, definições e conceitos sobre a Realidade Virtual por meio de 

diferentes autores. Com base nestas concepções, constatou-se que, embora a Realidade 

Virtual seja considerada um meio recente por alguns autores e com definições em curso, ela 

também é associada a contextos “remotos”, relacionando-se por exemplo, com os primórdios 

do ser humano, onde representações artísticas eram registradas nos abrigos por nossos 

antepassados, exibindo por meio de suas simbologias, um mundo virtual (SHERMAN; 

CRAIG, 2006).  
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No tocante às concepções sobre a Realidade Virtual, foi possível inferir, de acordo 

com os autores tratados nesta dissertação, que este termo não se refere a uma tecnologia, mas 

sim a um meio, uma interface, mediante o uso de conceitos, artefatos e técnicas, geralmente 

relacionado à computação, possibilitando a experimentação, interação e imersão em um 

ambiente virtual. Constatou-se, a partir dessas leituras, que a experiência em Realidade 

Virtual não está limitada ao sentido da visão, podendo ser percebida por outros sentidos, 

permitindo que um indivíduo tenha a interpretação sensorial plena do experimento 

vivenciado.  

De acordo com os dados apurados no desenvolvimento da revisão sistemática e 

exibidos no item 5.7, verificou-se que dos 19 artigos que conceituam a Realidade Virtual, 

apenas 10 artigos a definem segundo os conceitos inferidos por meio do referencial teórico, 

relacionando-a com um meio, um ambiente. Apurou-se que 3 artigos estabelecem uma relação 

teórico-filosófica com o tema, e 6 artigos a associam diretamente como uma “Tecnologia”, 

indicando a possibilidade de uma análise crítica sobre o assunto, que discuta a respeito dos 

artefatos, técnicas e ambientes considerados no experimento, com o intuito de aprimorar as 

concepções e o desenvolvimento sobre o assunto.  

Em relação à abordagem contemporânea da Realidade Virtual, foi observado que 

alguns estudos, dentre aqueles que fundamentaram o presente trabalho, apontam que este 

tema tem sido tratado e relacionado com a Educação desde a década de 1990 (WINN, 1993; 

CADOZ, 1997; YOUNGBLUT, 1998).  

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram selecionados por meio dos critérios de 

exclusão e inclusão 53 artigos. Entretanto, no tocante a estudos que versem sobre a Realidade 

Virtual na Educação e que apresentem dados que efetivamente a relacionem ao processo 

educacional, foram identificados somente 13 artigos. Observou-se que estes artigos 

promovem a utilização da Realidade Virtual em um processo de ensino-aprendizagem 

relacionado diretamente as áreas e subáreas de ensino associadas aos estudos. Averiguou-se 

que alguns estudos apontam, por meio da investigação científica, efeitos positivos 

relacionados com diferentes temáticas sobre a Realidade Virtual na Educação, como por 

exemplo a reabilitação de pacientes com doença de Parkinson, pessoas que sofreram acidente 

vascular cerebral (AVC), indivíduos com fobia de dirigir e Educação Matemática. Contudo 

não foram verificados nos artigos selecionados, estudos que tratem de forma mais ampla 
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sobre o uso da Realidade Virtual na Educação, explanando de forma mais crítica e reflexiva, 

vantagens e desvantagens em relação ao seu uso em um processo educacional. Tal fato não 

nos permite afirmar que não existam estudos desenvolvidos de acordo com esta abordagem, 

porém indica a carência de documentos que apresentem informações com estas 

particularidades. 

No tocante ao relacionamento com as modalidades de educação, foi verificado que em 

27 artigos (mais de 50% dos artigos selecionados), não foram observados elementos que os 

associem à educação formal, não formal e informal.  

Também foi possível constatar a predominância de artigos, dentre os selecionados, 

publicados por periódicos sediados na região Sudeste, destacando-se a contribuição dos 

estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, o que não causou qualquer estranhamento visto que 

nesta região e estados, estão concentrados os maiores índices de instituições de ensino 

superior, de acordo com dados exibidos no Censo da Educação Superior59 de 2017. 

Cabe ainda ressaltar a contribuição da área da Saúde neste cenário, possuindo a maior 

concentração de estudos. Em relação aos índices de publicações, verificou-se que o período 

em que foram observados os maiores indicativos foram 2011 com 10 artigos e 2015 com 7 

artigos, enquanto que nos outros anos parece-nos que a publicação de artigos relacionados ao 

tema em estudo se mantém estável.  

     Ao tratarmos sobre a relação Realidade Virtual e Educação, foi possível observar 

que é de suma importância examinar a sua utilização, verificando sua contribuição no 

processo educacional, avaliando sua aplicação (CHEN, 2006) e reconhecendo seu potencial 

para a área educacional.  

Os dados obtidos permitiram inferir que o volume de artigos encontrados em língua 

portuguesa ainda é reduzido e sinaliza a necessidade de novas pesquisas a respeito da 

Realidade Virtual e o processo educacional, com a finalidade de ampliar os estudos acerca do 

assunto e contribuir com o progresso científico. 

Considerando o aprimoramento da etapa de Análise e Síntese da revisão sistemática da 

literatura elaborada nesta dissertação, foi desenvolvida uma análise textual, com o propósito 
                                                
59 Segundo o Censo da Educação Superior 2017, a região Sudeste possui 45,7% das instituições de ensino 
superior do Brasil, contabilizando 1.121 instituições. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro possuem 611 e 
136 instituições respectivamente, apresentando o percentual de 66,64% das instituições de ensino superior da 
região Sudeste (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 
TEIXEIRA, 2018). 



 
 
 

98 
 

 
 

 
 
 

de verificar as propostas e associações identificadas nos artigos, em relação ao uso da 

Realidade Virtual na Educação. Esta verificação foi conduzida com o auxílio do programa 

informático Iramuteq, para posterior verificação, por meio da leitura do corpus textual dos 

artigos selecionados e de uma investigação exaustiva para esclarecer os atributos inferidos 

acerca dos artigos analisados.  

A utilização do Iramuteq merece destaque pois contribuiu na organização de 

informações que auxiliaram o desenvolvimento da análise textual, por meio da categorização 

dos artigos em classes. Desse modo, permitiu a verificação e associação dos assuntos tratados, 

bem como gerou gráficos e tabelas, evidenciando dados adicionais que contribuíram na etapa 

de Análise e Síntese. 

Cabe ressaltar que esta organização de dados poderia ter sido realizada sem o emprego 

de um programa informático. Entretanto o processo de verificação e análise seria moroso. 

Esse é um aspecto interessante, que não pode ser omitido, também relacionado à escolha do 

Iramuteq para auxiliar a etapa de análise e síntese. Apesar de trabalharmos com apenas 53 

artigos, observamos que o programa possibilita a verificação de estruturas maiores e mais 

complexas, o que permite agilizar a classificação e contribuir com as inferências acerca das 

concepções que surgem, mediante o desenvolvimento de uma análise textual. 

Desta forma, desejamos que este trabalho seja útil como material de apoio para outros 

pesquisadores, disponibilizando informações fundamentadas do ponto de vista científico, que 

auxiliem investigadores e educadores em suas práticas educativas, refletindo sobre o uso das 

Tecnologias de Informação e Educação (TIC) no processo de ensino-aprendizagem, 

contribuindo desta maneira com o desenvolvimento do tema, com a ciência e com um bem 

maior. 
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APÊNDICE A: Corpus textual utilizado para análise pelo Iramuteq (arquivo de texto 

codificado em UTF-8) 

 
  
**** *RV_03 
O objetivo deste artigo é mostrar que o modelo de corpo oferecido 
pelas diferentes versões do construtivismo_social possui uma 
surpreendente afinidade com o corpo construído pelas biotecnologias. 
Para ambos os discursos, o do construtivismo_social e o da 
tecnobiomedicina, o corpo é uma construção e ambos insistem na sua 
total maleabilidade e acessibilidade, negando a sua materialidade. 
Portanto, o discurso construtivista não pode servir como instância 
crítica do discurso das biotecnologias, como pretendem seus 
defensores. Defende-se, por outro lado, que o corpo fenomenológico 
possui um potencial ético_emancipatório que pode servir de instância 
crítica do discurso biotecnológico. 
  
**** *RV_04 
O presente texto vem problematizar os processos contemporâneos de 
subjetivação nos fluxos da internet, sob a rubrica do 
virtual_tecnológico, confrontando-os com a imagem de uma 
despersonalização criativa que se faz a partir de modos 
experimentais de se frequentarem a rede. Esta questão nos convida a 
afirmar a necessidade de experimentação de uma "micropolítica" nos 
hábitos de encontro online: propõe-se, a partir de concepções de F. 
Nietzsche, Henri Bergson, Fernando Pessoa, Gilles Deleuze e  Michel 
Foucault, uma prática de heteronímia do Eu, como a criação de um 
personagem_de_virtualidades que pode  se tornar capaz de levar tais 
fluxos_tecnológicos para além da axiomática planejada pelos 
gerenciamentos tecnológicos digitais. 
  
  
**** *RV_05 
Este artigo apresenta o atual estado_da_arte da realidade_aumentada 
aplicada ao design. São apresentados exemplos de aplicações da 
realidade_aumentada em áreas como design de produtos, arquitetura, 
indústria automotiva, educação e design colaborativo. Também é 
apresentada uma rápida visão geral sobre as tecnologias envolvidas 
na criação de aplicações de realidade_aumentada. 
  
  
**** *RV_09 
Esse tema é tratado em uma abordagem_fenomenológica, notadamente a 
husserliana, destacando-se a concepção de corpo_próprio. A ideia 
central trabalhada concerne à intencionalidade e aos respectivos 
atos da consciência como sendo o que nos mantém unidos ao outro no 
ciberespaço. O virtual será enfocado no contexto da filosofia, em 
que ele se mostra como dimensões do real. São trabalhadas as 
concepções de não_atual, referindo_se ao potencial, virtual, 
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provável, e de atual, entendido como o realizado por atos, fazendo 
com que o não_atual se torne atual. 
  
**** *RV_11 
A proliferação dos computadores está dando origem aos 
ambientes_imersivos_computacionais_polissêmicos e poli_sensoriais. A 
distribuição pervasiva de micro_chips, atuadores e sensores em 
objetos e pelo espaço físico, por sua vez, possibilitou a emergência 
de um campo para as pesquisas_artísticas, aqui designado de 
arte_computacional. Tem sido função dos artistas explorar e 
investigar as linguagens_poéticas e os conteúdos capazes de povoar o 
vasto território aberto com o desenvolvimento das tecnologias. 
Assim, é de se esperar o interesse artístico em utilizar o potencial 
da tecnologia_computacional para amplificar as possibilidades de 
explorar modos de articulação polissêmica e poli_sensoriais das 
linguagens artísticas com as computacionais. Neste ensaio apresento 
um resumo dos principais trabalhos e reflexões que tenho realizado 
nesse campo, nos últimos 22 anos. Estes imbricam_se com reflexões 
sobre o potencial da arte_computacional, sua relação com as 
ciências, e suas características imanentes ligadas à alteridade 
devido ao seu relacionamento com as possibilidades de produzirem 
ambientes propícios à interação e à participação ativa do público. 
  
**** *RV_14 
A proposta deste trabalho é refletir acerca das 
possibilidades_cognitivas a partir das ferramentas de 
realidade_aumentada, envolvendo questões como caráter imersivo da 
experiência_sensória mediada pelas imagens projetadas através das 
novas_tecnologias. A ideia central deste trabalho gira em torno dos 
dispositivos de realidade_aumentada na qual a realidade_Concreta e a 
realidade_virtual misturam-se em experiências que ultrapassam a 
ideia de transcendência e de desmaterialização corpórea, contudo, 
foca-se na materialidade_do_corpo, através da sensorialidade e da 
percepção, como objeto em constante transformação na 
contemporaneidade. 
  
  
**** *RV_17 
Este artigo apresenta uma metodologia de desenvolvimento virtual de 
produtos por meio da criação de um aplicativo de banco de dados com 
componentes individuais e utilizando a tecnologia da 
realidade_virtual (VRML). Para o desenvolvimento do trabalho foram 
investigados: o processo de desenvolvimento de produtos e suas 
etapas; o design_virtual e os recursos computacionais utilizados 
atualmente e a tecnologia da realidade_virtual. A metodologia de 
montagem é constituída de duas fases: na primeira, são definidos os 
pontos de inserção dos componentes (onde ocorre a conexão) e obtidas 
as suas coordenadas em um software CAD, a partir do seu modelo 
tridimensional. Na segunda fase, modela-se o banco de dados, 
registrando todas as informações necessárias dos componentes. A 
metodologia de montagem virtual de produtos está implementada no 
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aplicativo chamado “dvPro”, desenvolvido na plataforma de banco de 
dados Microsoft Access. O aplicativo possui interface amigável, 
possibilitando o cadastro de componentes, a montagem de produtos e a 
reutilização de componentes e produtos para a montagem de novos 
produtos. Apresenta-se um exemplo de montagem de produtos, no qual é 
possível verificar a viabilidade e a eficiência da metodologia 
proposta. 
  
  
**** *RV_19 
O uso dos simuladores de realidade_virtual é a solução mais 
eficiente de treinamento, permitindo capacitar os operadores 
rapidamente e com baixos custos. Este estudo teve por objetivo 
avaliar o desempenho de operadores no treinamento com o simulador de 
realidade_virtual Forwarder. O estudo foi desenvolvido no Centro de 
Formação de Operadores Florestais (CENFOR), da Universidade Estadual 
do Centro-Oeste, estado do Paraná, Brasil.  Um grupo de 26 
operadores de diferentes empresas florestais foi avaliado, no qual  
nenhum  tinha experiência na operação de máquinas, sendo avaliados 
os seus desempenhos em diversas variáveis operacionais. Os dados 
foram coletados no início e no final de cada módulo operacional do 
treinamento no simulador virtual.  Os resultados indicaram que os 
operadores tiveram maior dificuldade de executar a operação de 
carregamento de toras, em consequência da menor visibilidade e 
presença de resíduos da colheita de madeira nas pilhas de toras.  A 
maior evolução no desempenho dos operadores durante o treinamento 
ocorreu em relação à variável “colisão com os fueiros”, com ganhos 
médios de 85,7 e 65,9\% nos módulos III e IV respectivamente, que 
contemplam as operações de carregamento de toras. 
  
**** *RV_20 
Nos últimos anos, produtores e desenvolvedores de videogames têm 
investido maciçamente na produção de jogos com imagens_realistas, em 
alta definição. Pari passu, desde o surgimento dos videogames, a 
principal forma de interagir com um jogo_eletrônico tem sido esta: 
jogador praticamente estático – exceto pelo movimento de seus olhos 
e suas mãos, que atuam no processo interativo a partir do controle 
de um gamepad, joystick, ou da combinação mouse_teclado diante do 
monitor ou da TV. Este cenário, no entanto, tem sofrido importantes 
mudanças, a partir de acessórios que convidam o jogador a interagir 
com o dispositivo videogame não apenas com suas mãos, mas com todo o 
seu corpo, e a fazer maior uso do espaço físico ao seu redor, 
suscitando novas percepções e experiências por parte do 
jogador_usuário. 
  
  
**** *RV_25 
Com este estudo, identificaram-se fatores que contribuem para a 
adoção de uma Inovação_Tecnológica (Sistemas de Informação) na área 
de Saúde e como os vários grupos internos atuam na adoção (e uso) ou 
rejeição de uma inovação_tecnológica. Estudaram-se o Prontuário 
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Eletrônico em um Pronto_Socorro_Infantil e um 
Sistema_de_Apoio_ao_Ensino pela WEB em uma 
 Faculdade de Medicina. Foram realizadas duas pesquisas de campo de 
caráter qualitativo, adotando_se técnica de natureza exploratória, 
por meio de entrevistas em profundidade com os principais gestores e 
usuários_chave que influenciam a adoção da inovação. Os resultados 
obtidos indicam que, dentre outros, os canais utilizados para 
divulgação da inovação, a atuação de agentes promotores de mudança e 
o preparo para a mudança são aspectos determinantes na adoção de 
sistemas de informação na área de Saúde. 
  
**** *RV_27 
Este estudo empreende uma leitura, ou um olhar, possível da_sobre a 
obra Palomar, de Ítalo Calvino, situada no cenário pós_moderno. A 
narrativa valoriza o sentido da visão na criação_literária, 
transformando-a em ficção_crítica, na medida em que aponta para 
categorias de análise valorizados na pós_modernidade: fragmentação, 
narração, leitura, autoria, identidade, realidade_virtual, entre 
outras. 
  
  
**** *RV_28 
A pergunta que orienta este artigo é O que é este espaço_virtual no 
processo de Educação_Matemática online? Focalizamos a questão do 
real e do virtual enquanto aspectos tidos como constitutivos do 
ciberespaço. Investigamos estas noções na história da filosofia, 
buscando seus significados em Granger, para entendê-los e adequá-los 
na esfera da Educação_Matemática. Assim, este artigo 
teórico_filosófico afirma que a virtualidade_do_ciberespaço está 
sustentada na tela informacional, construída pela unificação da 
ciência (Matemática), da tecnologia e suas aplicações. Os programas 
computacionais e as ações efetuadas pelos sujeitos (internautas) 
atualizam a potencialidade desses programas numa multiplicidade de 
características e possibilidades, assim como as interconexões do 
fluxo espaço_temporal, também durante o processo de 
educação_matemática. 
  
  
**** *RV_29 
O presente artigo tem por objetivo refletir sobre a fixidez do corpo 
em ambientes_digitais e as associações possíveis da espacialidade 
entre dimensões humanas e não_humanas para a produção de presença em 
um espaço abstrato e dinâmico - ciberespaço. Propõe-se uma presença 
on_line híbrida, que circula em tempos múltiplos nesse espaço, a 
partir de uma sociologia_da_mobilidade proposta por Bruno Latour. As 
escalas espaciais e temporais são apresentadas como o resultado 
provisório da ligação entre seres e objetos; constituídos a partir 
de associações. O estar presente em algum lugar no ciberespaço a 
partir da teoria latouriana, implica pensar um evento não apenas 
situado, mas como o produto de um fluxo de associações localmente 
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distribuídas e hiperlocalizadas entre humanos e não_humanos na 
mobilidade. 
  
  
**** *RV_30 
O presente artigo apresenta a pesquisa desenvolvida no Laboratório 
de Métodos Computacionais em Engenharia da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública 
Sérgio Arouca (ENSP) da Fundação Oswaldo Cruz, abordando a 
integração educação_à_distância e realidade_virtual (RV) como 
resposta às demandas educativas da saúde_pública que exigem o 
desenvolvimento de habilidades_motoras. O campo de aplicação foi a 
formação dos profissionais do Sistema de Vigilância Alimentar e 
Nutricional (VAN), por ser a base de uma das políticas públicas 
brasileiras com alvo no monitoramento das carências de nutrientes. O 
protótipo constitui-se de um ambiente_virtual complementar para o 
curso de aperfeiçoamento em VAN, que integra a oferta de cursos da 
educação_à_distância da ENSP, abordando os procedimentos 
antropométricos por serem os mais utilizados no levantamento do 
estado nutricional da população. Os ambientes RV foram construídos 
em linguagem_virtual modeling language, utilizada para executar 
aplicações na Internet. Tendo 189 participantes visitado o 
ambiente_virtual, pôde-se constatar a hipótese de que a RV pode ser 
utilizada como recurso_pedagógico para colaborar com os processos de 
formação profissional à distância que exijam o desenvolvimento de 
habilidades_motoras. 
  
  
**** *RV_31 
Dentre as categorias narrativas básicas que envolvem o estudo das 
distintas formas ficcionais das mídias destaca-se, sem dúvida, o 
espaço, no qual se identifica uma série de ricos atributos. Se no 
cinema a primazia a essa categoria narrativa se reconhece na noção 
de ser a sétima arte uma arte do espaço, o advento das 
mídias_digitais faz ver que o espaço se apresenta para ser 
virtualmente explorado, promovendo-se ao interator a sensação de que 
ele também ocupa o território da ficção. 
  
  
**** *RV_32 
Estudo sobre a concepção da cibercultura que indaga se ela ajudaria 
os movimentos comunitários na redefinição de práticas comunicativas 
incluindo o empoderamento coletivo das TICs. Os objetivos são 
identificar os principais pressupostos teóricos da cibercultura no 
marco das dinâmicas de reestruturação comunicacional da sociedade 
contemporânea, situar o tema da presença da comunicação popular, 
comunitária e alternativa no ciberespaço e analisar se há 
pertinência em se relacionar os conceitos de cibercultura e sua 
aplicabilidade aos estudos e práticas dessa modalidade 
comunicacional no Brasil. A abordagem se fundamenta nos pressupostos 
teórico_metodológicos do materialismo histórico_dialético. Os 
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procedimentos relativos à parte ora apresentada são os de pesquisa 
bibliográfica e pesquisa documental. 
  
  
**** *RV_34 
Descrição das respostas posturais em pacientes com doença de 
Parkinson quando a informação visual muda de um campo_visual estável 
para um móvel, analisando o impacto do equilíbrio nesses pacientes. 
MÉTODOS (CLÍNICO): Limites de estabilidade, centro de pressão 
corporal e reserva funcional do equilíbrio foram medidos em uma 
plataforma de força em 24 pacientes com doença de Parkinson nos 
estágios 1 e 2 da classificação de Boher e em 19 voluntários de um 
grupo controle. Ambos os grupos foram estimulados a partir de um 
campo_visual estático e dois estímulos optocinéticos horizontais, 
usando-se um sistema de realidade_virtual. As respostas posturais 
foram analisadas usando-se o pêndulo invertido como modelo 
matemático. RESULTADOS: Enquanto o grupo controle não demonstrou 
diferenças significativas no controle postural entre as duas 
condições sensoriais (COP p=0,0017, BFR p=0,0025), os pacientes com 
doença de Parkinson apresentaram diferenças significativas na área 
do centro de pressão e nos valores de reserva do equilíbrio 
funcional entre o campo visual estático e a estimulação optocinética 
(COP p=0,0017, BFR p=0,0025). CONCLUSÕES: Os resultados corroboram a 
hipótese sobre a influência das mudanças na informação visual 
deflagrando distúrbios no controle do equilíbrio em pacientes com 
doença de Parkinson. Discutimos esse fato com relação à avaliação e 
programas de reabilitação associados a essa doença. 
  
  
**** *RV_35 
O artigo questiona o grau de determinação que as tecnologias de 
distribuição e reprodução exercem na experiência musical 
contemporânea a partir do estudo da relação estabelecida entre os 
ouvintes com o álbum In Rainbows (2007), da banda inglesa Radiohead. 
Aponta alguns elementos antecessores da experiência de escuta com o 
álbum e conclui que as reconfigurações técnicas precisam estar 
vinculadas a reconfigurações na sensibilidade para serem 
significativas. 
  
  
**** *RV_37 
O artigo discute a noção de realidade_televisiva, vista como sintoma 
da tensão entre ficção e não_ficção presente na TV. A reflexão parte 
de exemplos extraídos do Jornal Nacional, em 2010, para empreender a 
revisão crítica do conceito de ficção e como modo de abordagem a 
noção de mundos_possíveis, desenvolvida por autores como Thomas 
Pavel e Umberto Eco, e, aproximada aos fenômenos midiáticos por 
pesquisadores como Marcela Farre e Marie-Laure. 
  
  
**** *RV_38 
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As extraordinárias facilidades que as tecnologias vêm 
disponibilizando nos processos comunicacionais denotam que a área da 
Comunicação precisa se aproximar da ciência da Engenharia. A 
ubiquidade dos aparelhos digitais profusamente onipresentes na vida 
e nas práticas comunicacionais indica a necessidade da imersão de 
pesquisadores da comunicação no entendimento estrutural em sua 
plenitude técnica, visando oferecer compreensões a partir de 
análises objetivas. Propõe_se o estabelecimento de 
iniciativas_científicas entre Grupos de Pesquisa e investigadores 
destas áreas, estimulando a realização de investigações em formato 
colaborativo na sua dimensão_transversal. 
  
  
**** *RV_39 
O desenvolvimento de jogos_eletrônicos está em constante expansão, 
fazendo com que surjam inovações e melhorias nos gráficos 
tridimensionais, áudio e realismo para imersão do usuário no 
mundo_virtual. A aplicação de realidade_aumentada (RA) em jogos tem 
contribuído ativamente para esse processo. É evidente o crescimento 
do uso de RA no mercado mundial, visto que empresas como Nintendo, 
Sony e Microsoft, por exemplo, já disponibilizam em seus consoles 
Wii, PS3 e Xbox, respectivamente, interatividade por meio da 
aplicação dessa tecnologia. Neste trabalho, explora-se a aplicação 
da realidade_virtual e Aumentada no resgate e valorização de 
jogos_populares. Para esse propósito, foi desenvolvido um jogo 
denominado ARGame, que é uma versão eletrônica do antigo e popular 
Jogo_da_Velha. 
  
  
**** *RV_40 
A existência de diversas iniciativas para a inclusão de modelos 
tridimensionais na World_Wide_Web convida à reflexão sobre as 
diferentes concepções de espaço sobre as quais se apóiam a 
realidade_virtual e a Hipermídia. Os ambientes de realidade_virtual, 
independente do grau de imersividade proposto, são tipicamente 
construídos a partir da concepção do espaço como um existente 
anterior e independente dos elementos que o ocupam, cujas 
características fundamentais seriam a homogeneidade e a infinitude. 
  
  
**** *RV_44 
A realidade_aumentada (RA) apresenta a vantagem de permitir o uso de 
ações tangíveis e de operações multimodais, envolvendo voz, gestos, 
tato, etc. Devido a sua variedade de interfaces é notavelmente maior 
a complexidade em projetá-las e usá-las. Logo, os projetistas desses 
sistemas precisam desenvolver um projeto centrado no usuário, se não 
vários problemas de usabilidade poderão surgir. Para solucionar esse 
problema, os projetistas de ambientes em RA precisam de orientações, 
guias e diretrizes para auxiliá-los na construção do projeto. Até a 
data, guias de projeto para RA que podem ser encontrados na 
literatura são sugestões bastante estreitas, derivadas de problemas 
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específicos dos pesquisadores. Este trabalho tem o objetivo de 
apresentar uma investigação que resultou em uma Estratégia de 
Análise de Requisitos para construção de ambientes com RA. Como 
resultado dessa estratégia, estão disponíveis para os projetistas 
guias, atividades da análise do domínio e formulários que o auxiliam 
na análise de requisitos e na tomada de decisões de como proceder na 
implementação do sistema. A eficácia da estratégia é verificada com 
a sua aplicação a um meta_modelo de especificação de requisitos para 
a construção de um sistema para o auxílio do tratamento da 
Aracnofobia. 
  
  
**** *RV_45 
Este artigo apresenta-se como um relato do uso do filme “Matrix” 
(1999) enquanto uma metáfora e recurso_estético para o ensino da 
administração. O filme foi utilizado em cinco diferentes 
instituições de ensino nas quais o autor principal do artigo tem 
atuado como professor. Este artigo se concentrou na análise do 
primeiro filme da trilogia. “Matrix” pode ser considerado um filme 
de forte apologia motivacional ao evidenciar a busca pelo 
autoconhecimento. O filme apresenta elementos pertinentes à 
discussão sobre a liderança, a partir dos ensinamentos do personagem 
Morfeu, a importância da construção do conhecimento e a consideração 
de atividades de ensino mais "práticas", como as simulações e os 
jogos_de_empresa de modo a enfatizar a observação da experiência 
pessoal na aprendizagem. O filme evidencia a importância da atenção 
à consciência de modo a se valorizar não apenas o conhecimento, mas 
as emoções envolvidas na aprendizagem. Desse modo, os temas 
explorados interessam a gestão de pessoas e a aplicação relacionada 
a se estar preparado para os processos de mudança. 
  
  
**** *RV_46 
A tecnologia de realidade_virtual fornece uma grande variedade de 
estímulos que geram conflitos sensoriais em diferentes níveis de 
dificuldades e em ambiente seguro. OBJETIVO: Verificar o efeito de 
um programa de reabilitação vestibular do equilíbrio_corporal com 
estímulos de realidade_virtual em pacientes com doença de Ménière. 
Forma de estudo: Estudo clínico observacional. MÉTODO: Quarenta e 
quatro pacientes, com idade entre 18 e 60 anos e doença de Ménière 
definida, distribuídos em dois grupos - experimental (GE) e controle 
(GC) - fizeram uso de betaistina e dieta alimentar; o grupo 
experimental foi submetido adicionalmente a 12 sessões de 
reabilitação com realidade_virtual da BRUTM. Os pacientes 
responderam ao Dizziness Handicap Inventory (DHI), à escala 
analógica de tontura e realizaram a posturografia com 
realidade_virtual antes e após a intervenção. RESULTADOS: Após a 
intervenção, o GE apresentou valores significantemente menores do 
DHI (p {\textless} 0,001) e da escala analógica de tontura (p = 
0,012) e valores significantemente maiores da área do limite de 
estabilidade (p = 0,016), em comparação com o GC. CONCLUSÃO: A 
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reabilitação do equilíbrio_corporal com estímulos de 
realidade_virtual é eficaz na melhora da tontura, da qualidade de 
vida e do limite de estabilidade de pacientes com doença de Ménière. 
  
  
**** *RV_50 
Programas de intervenção em habilidades sociais associados a 
recursos audiovisuais e multimídia podem ser utilizados para superar 
déficits e contribuir no desempenho_acadêmico. Este estudo avaliou 
os efeitos de um programa, baseado nas vinhetas de vídeo do 
RMHSC_Del_Prette, sobre o repertório de habilidades sociais e o 
desempenho_acadêmico de crianças com baixo rendimento_escolar. Sob 
delineamento experimental, 14 crianças foram avaliadas com o Sistema 
de Avaliação de Habilidades Sociais antes e depois de um programa de 
22 sessões grupais. O Grupo Experimental apresentou ganhos 
significativamente maiores que o Grupo Controle em habilidades 
sociais e no desempenho_acadêmico. Discute_se a utilidade e 
viabilidade do uso do RMHSC_Del_Prette em programas de intervenção e 
questões ligadas à sua disseminação no contexto_escolar. 
  
  
**** *RV_52 
A realidade_virtual, técnica que permite a interação entre pessoas e 
computadores, tem tido sua interface melhorada avançando para a 
tecnologia da realidade_aumentada (RA), que permite uma interação 
usuário_ambiente mais eficiente e rica. Este estudo questiona como 
os consumidores avaliam a eficácia da propaganda em ambiente de 
realidade_aumentada tendo como base o seu entendimento, a resposta 
afetiva e risco de compra. O uso da tecnologia da 
realidade_aumentada foi avaliado neste estudo quanto à sua eficácia 
em propaganda via internet, no intuito de descobrir o quão 
eficazmente este recurso é percebido, com base nas influências dos 
constructos sobre percepção de risco do consumidor em relação ao 
produto, resposta afetiva ao experimentar o recurso e entendimento 
geral da propaganda. Utilizou-se como base teórica os conhecimentos 
a respeito dos usos da realidade_aumentada, além do resgate de 
pesquisas que envolvessem os quatro pilares teóricos do estudo: 
risco_percebido, entendimento, resposta_afetiva e 
eficácia_da_propaganda. Foi realizada uma pesquisa de caráter 
exploratório, predominantemente quantitativa, com aplicação de 
questionários com 261 respondentes, abordados de forma não 
probabilística. Os resultados demonstraram que com o uso da 
tecnologia da realidade_aumentada, o entendimento da propaganda 
apresenta uma relação positiva e significativa estatisticamente com 
eficácia da propaganda. Da mesma forma que a resposta afetiva também 
está positivamente relacionada com a essa eficácia. Entretanto, o 
risco percebido apresenta relação negativa com a eficácia, 
confirmando as hipóteses testadas pela pesquisa e a literatura 
existente. 
  
  



 
 
 

117 
 

 
 

 
 
 

**** *RV_55 
O equilíbrio corporal é uma função sensório_motora, resultado de um 
processo_de_aprendizado. Objetivo: avaliar o controle postural de 
alunos com baixo rendimento escolar por meio de posturografia 
estática integrada à realidade_virtual. Método: estudo transversal 
controlado em um grupo de 51 alunos com baixo rendimento_escolar; e, 
um grupo controle, constituído por 60 alunos com bom 
rendimento_escolar e sem histórico de afecções vestibulares ou 
queixas otoneurológicas, voluntários da comunidade, pareados por 
idade e gênero. Os alunos foram submetidos à posturografia do 
Balance Rehabilitation Unit (BRU(tm)). Resultados: foram avaliados 
111 alunos de 7 a 12 anos de idade. À avaliação posturográfica, não 
houve diferença significante entre os valores da área do limite de 
estabilidade (cm2) do grupo controle e os valores do grupo 
experimental. A comparação entre os grupos mostrou diferença 
significante (p {\textless} 0,05) nos valores da velocidade de 
oscilação (cm/s) e nos valores da área de deslocamento do centro de 
pressão (cm2) nas dez condições sensoriais avaliadas. Conclusão: A 
posturografia integrada à realidade_virtual possibilita a 
identificação de achados de inabilidade para manter o 
controle_postural, com e sem privação da visão, sob conflito visual, 
somatossensorial e de interação vestíbulo_visual, em alunos com 
baixo rendimento_escolar. 
  
  
**** *RV_56 
Este trabalho tem por objetivo apresentar alguns dados obtidos junto 
aos egressos do curso de Mestrado Profissionalizante em Ensino de 
Física e de Matemática do Centro Universitário Franciscano em 
relação ao tema Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e a 
profissionalização de professores de Física. Para a coleta de dados 
fez_se uso de um questionário, aplicado a todos os egressos do 
referido curso, de 2010 a 2011. Os resultados mostram que os 
egressos reconhecem a utilidade do uso das TIC em suas 
atividades_docentes e tem elevado grau de interesse em aprender como 
usá-las, porém não se sentem competentes para usá_las em 
sala_de_aula. 
  
  
**** *RV_57 
A esquistossomose mansônica é uma doença parasitária causada pelo 
helminto Schistosoma mansoni. A sua forma ectópica mais grave e 
incapacitante é a mielorradiculopatia esquistossomótica (MRE), 
caracterizada por atingir o sistema nervoso central. Atualmente, o 
uso da realidade_virtual para o tratamento das sequelas de doenças 
neurológicas vem se desenvolvendo gradativamente. O objetivo deste 
estudo foi analisar a influência da realidade_virtual (RV) sobre as 
funções neuromotoras de uma portadora de MRE. O estudo foi realizado 
com um indivíduo do sexo feminino, 30 anos de idade, com diagnóstico 
clínico de MRE e sem experiência prévia com o Nintendo Wii ou 
similares. O procedimento de avaliação adotado visou à descrição e 
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análise do comprometimento causado pelas afecções da MRE. A paciente 
foi avaliada, submetida à fisioterapia utilizando o Nintendo Wii e a 
plataforma Wii Balance Board que consistiu de 20 sessões com duração 
de 1 hora e frequência de três vezes por semana; após o tratamento a 
paciente foi reavaliada. Os resultados demonstraram que para a 
voluntária em estudo, a realidade_virtual foi uma ferramenta eficaz 
na reabilitação neuromotora de MRE. 
  
  
**** *RV_59 
Este trabalho apresenta uma proposta para a automatização do 
processo de calibração de câmaras usando a localização e medição de 
pontos em alvos codificados, com precisão subpixel, o que contribui 
para minimizar os erros de localização, independente da orientação 
da câmara e da escala da imagem. Para alcançar este objetivo foram 
analisados os alvos codificados mais relevantes na literatura, sendo 
escolhido o padrão ARUCO, devido à sua flexibilidade, capacidade 
para representar até 1.024 alvos diferentes e disponibilidade de 
código fonte, implementado com a biblioteca OpenCV, que garante 
simplicidade de implementação e alta confiabilidade. Após a geração 
dos alvos com o padrão ARUCO, foram criados os painéis usados para a 
aquisição das imagens empregadas na calibração da câmara. O programa 
desenvolvido foi usado para localizar os alvos nas imagens e extrair 
automaticamente as coordenadas dos quatro cantos, com precisão 
subpixel. Os experimentos realizados mostraram que a maioria dos 
alvos foi identificada corretamente. Os resultados do experimento 
com a calibração de uma câmara de baixo custo mostraram que o 
processo funciona e que a precisão das medidas dos cantos atinge o 
nível subpixel. 
  
  
**** *RV_61 
Entrar em contato com o estímulo temido faz parte das estratégias de 
intervenção psicológicas mais indicadas ao tratamento de fobias e 
medos. Este artigo descreve os componentes de exposição em algumas 
das principais estratégias para tratar medos e fobias específicas, 
com destaque para a Terapia da Aceitação e Compromisso (ACT) e a 
Terapia de Exposição por realidade_virtual (VRET), focando a fobia 
de dirigir. Dados da bibliografia mostraram que os principais tipos 
de tratamento envolvem a exposição às situações_objetos temidos, e 
essa pode ser pública e_ou privada (a experiência do sentir e do 
pensar na ACT) ou virtual, como na VRET. Conclui-se que respostas 
intensas de ansiedade são extintas na exposição ao 
estímulo_público_privado, não importa se in_vivo ou por 
realidade_virtual, e como o medo envolve o comportamento verbal, os 
princípios de aprendizagem também são aplicáveis na extinção do 
comportamento emocional relacionado a essas respostas. 
  
  
**** *RV_62 
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Este estudo propôs-se a realizar uma 
revisão_sistemática_da_literatura a fim de verificar os efeitos da 
realidade_virtual (RV) sobre a reabilitação de pacientes que 
sofreram acidente vascular encefálico (AVE). Foi realizada uma busca 
nas bases de dados eletrónicas Medline, Lilacs, Scielo e Pubmed, no 
período de 2004 a 2012. As palavras-chave utilizadas foram: 
realidade_virtual, vídeo game, AVC, fisioterapia, reabilitação, 
virtual reality, stroke, rehabilitation e physiotherapy. Foram 
localizados 893 artigos e, ao final da seleção foram analisados nove 
estudos. Os resultados obtidos mostraram que o treino com RV pode 
contribuir para a reabilitação de pacientes que sofreram AVE. Os 
estudos selecionados utilizaram sete sistemas de RV para o treino 
das seguintes funções: marcha, equilíbrio, membro superior, cognição 
e percepção. Além disso, dependendo da função treinada, os autores 
utilizaram diferentes métodos_de_avaliação. Entretanto, mesmo os 
estudos que avaliaram funções similares utilizaram instrumentos de 
avaliação diferentes o que dificulta a comparação dos resultados. 
Conclui-se que a RV pode promover efeitos positivos na reabilitação 
de pacientes pós_AVE. Apesar dos resultados promissores, ainda são 
necessários novos estudos com maior número de sujeitos e melhor 
qualidade metodológica. 
  
  
**** *RV_64 
Este estudo objetiva apresentar a circulação multimodal de obras 
literárias em produções_televisivas, destacando suas implicações 
para conceituação e assentamento valorativo da arte sobretudo da 
literatura. O boom tecnológico em vários setores sociais e as 
práticas_de_leitura dessa era de revolução da informação influenciam 
a circulação da literatura, via novas formas e meios 
intersemióticos. Articulando estudiosos do mundo_digital, da 
cibercultura e da convergência (Negroponte, Lévy e Jenkins), com 
casos específicos como a adaptação de The Taming of the Shrew 
(1593), de Shakespeare,em O Cravo e a Rosa (2000), telenovela de 
Walcyr Carrasco e Mário Teixeira, virá à tona um cenário no qual a 
televisão e o ciberespaço fazem parte de uma 
cultura_de_convergências. Nesse cenário, os meios se afluem, bem 
como seus usuários, o que colabora para a sobrevivência do texto 
literário e para o surgimento de novas práticas_de_leitura. 
  
  
**** *RV_68 
O artigo procura analisar a relação entre a materialidade das novas 
tecnologias de comunicação e as possibilidades da experiência 
religiosa cristã através das velas digitais dedicadas a Nossa 
Senhora Aparecida. A discussão pretende conciliar os temas da 
sensibilidade e da autenticidade tão caros à descrição de vivências 
espirituais com o distanciamento da reprodutibilidade técnica 
produzido pelo velário cibernético, tomando atos votivos em 
ambientes_virtuais como rituais de presença através da ausência ou 
de imediação através da hipermediação. 
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**** *RV_69 
O artigo apresenta reflexões acerca das transformações motivadas 
pelo capitalismo pós_industrial sobre os modos de relacionamentos 
afetivos atuais. Com enfoque na produção e na distribuição técnica 
dos afetos, o argumento principal abordado no texto é de que a 
cultura_terapêutica tem contribuído fortemente para a construção de 
um modelo específico de relação_afetiva. Marcado por noções de 
racionalidade, utilitarismo e positividade, o modo como se ama na 
vida pessoal se apresenta cada vez mais carregado de elementos do 
campo_econômico_comercial. Além da recapitulação histórica de 
criação do campo_afetivo como objeto de estudo e do cruzamento de 
perspectivas teóricas que tratam demandas pertinentes ao tema, o 
artigo oportunamente faz uso de questões apresentadas no filme Her 
para refletir sobre as relações amorosas no âmbito do regime 
ininterrupto das conexões_digitais contemporâneas. 
  
  
**** *RV_70 
A paralisia cerebral (PC) é um grupo de sintomas incapacitantes 
permanentes resultantes de danos às áreas do cérebro responsáveis 
pelo controle_motor. É um problema não_progressivo que pode ter 
origem antes, durante ou logo após o nascimento e se manifesta na 
perda ou no comprometimento do controle sobre a 
musculatura_voluntária. O treinamento de força tem sido defendido 
nos últimos anos como uma abordagem para maximizar a função de 
pessoas com PC. Assim, objetivou-se identificar alteração na 
melhoria da força submáxima por meio do exercício resistido em um 
sujeito com PC. A pesquisa foi um estudo de caso, analítico, 
longitudinal quantitativo e observacional qualitativo avaliativo. O 
sujeito da pesquisa foi uma adolescente de 16 anos, com PC mista, 
diplegia e ataxia. O treinamento consistiu em 12 semanas de 
exercícios resistidos subdivididas em três sessões semanais de 60 
minutos em dias alternados, num total de 36 sessões. Os principais 
resultados pós-intervenção foram: aumento da carga de 1RM em todos 
os 19 exercícios de treinamento, com diferença significativa (t = -
3,447 para p? 0,01). Apenas 3 resultados tiveram valores entre 42 e 
44\% de melhora, e todos os outros 16 com melhoras entre 125 a mais 
de 600\%. Percebe-se que, além do aumento da força, houve também 
melhoria funcional da marcha sem aumentar os níveis de 
espasticidade. Há necessidade de estudos que orientem melhor os 
treinamentos para cada grau de PC. 
  
  
**** *RV_71 
A utilidade dos videogames na reabilitação de pacientes com Doença 
de Parkinson (PDP) vem sendo demonstrada. Contudo, a discussão sobre 
a seleção dos jogos utilizados ainda é escassa, embora fundamental 
para recomendação de seu uso terapêutico. Não foram, até o momento, 
encontrados estudos sobre a utilização do Xbox Kinect (XK) na 



 
 
 

121 
 

 
 

 
 
 

reabilitação de PDP. O objetivo deste estudo foi investigar as 
modificações de desempenho de PDP, decorrentes do treino, por meio 
das mudanças nas pontuações de jogos do XK, em cada sessão. Sete PDP 
em estágios leve a moderado realizaram 14 sessões de treinamento em 
quatro jogos previamente selecionados. As pontuações foram 
registradas para análise da curva de desempenho entre as sessões. 
Foram feitas análises de variância para medidas repetidas 
considerando-se um grupo e 14 sessões, seguidas por testes Post Hoc 
Tukey_Kramer para verificar as diferenças entre as mesmas (p? 0.05). 
Os resultados mostraram que os PDP melhoraram seu desempenho em 
todos os jogos, porém em momentos diferentes. Concluiu-se que os PDP 
do presente estudo mostraram capacidade de melhorar o desempenho em 
jogos do XK, mas que a melhora depende das demandas e da presença de 
fatores facilitadores da aprendizagem, reforçando a importância da 
sua escolha com propósito de reabilitação. 
  
**** *RV_72 
Introdução: Apesar do reconhecimento da importância da 
atividade_física na qualidade de vida, atualmente os níveis 
apresentados pela população têm sido considerados baixos com relação 
aos ideais. Uma possibilidade de recurso não convencional que vem 
sendo empregada como atividade_física é a realidade_virtual (RV), 
com consoles de baixo custo, entretanto, são necessárias evidências 
quanto a sua eficácia e principalmente informações acerca da 
manutenção dos efeitos obtidos ao longo do tempo. Objetivo: Analisar 
o efeito de um programa de treinos em RV sobre a performance de 
indivíduos saudáveis e verificar a manutenção do efeito ao longo do 
tempo. Materiais e métodos: A amostra foi composta por 10 indivíduos 
saudáveis do sexo masculino, que foram submetidos a uma avaliação, 
em RV, seguida de um programa composto por 10 sessões de treinamento 
realizadas em cinco semanas utilizando o console Nintendo Wii, após 
o treinamento foi realizada uma avaliação e para avaliar a 
manutenção dos efeitos causados pelo treinamento, outra avaliação 
foi feita três meses após o fim do treinamento de uma tarefa que 
exigia deslocamentos no sentido médio-lateral. Resultados: Observou-
se redução do tempo de execução da tarefa, melhora na performance 
dos sujeitos quando comparadas a avaliação Pré, com relação às 
avaliações Pós e 3 Meses. Conclusão: O programa de treinamento 
utilizando tarefas em RV pode melhorar o desempenho de sujeitos 
saudáveis em tarefas que envolvam deslocamentos no sentido 
médio_lateral e é capaz de manter os resultados após 3 meses. 
  
  
**** *RV_73 
Este artigo apresenta uma pesquisa de cunho bibliográfico sobre a 
utilização dos computadores como recurso_didático para o ensino de 
Física. Considerando que a humanidade está em constante 
transformação, o ensino de física acompanha essa evolução, à medida 
em que utiliza o computador como recurso_didático acessível aos 
alunos. A relevância desse estudo reside na importância de conhecer 
o contexto histórico em que o ensino de física se realizou, a 
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concepção atual de ensino de física e a relação professor_aluno. O 
computador instrumentaliza as aulas de física e atende à exigência 
atual de formar cidadãos críticos, capazes de pensar, refletir e 
questionar a realidade em que estão inseridos. Nesse sentido, 
identificamos no artigo as contribuições que o saber físico promove 
culturalmente no aluno quando este se faz por meio de uma 
aprendizagem_significativa por meio dos computadores. 
  
  
**** *RV_74 
A representação de assunto pressupõe um poder que, valendo-se de 
processos e instrumentos convencionados, leva à construção de 
produtos por meio dos quais o usuário terá acesso à informação 
desejada? os denominados substitutos_documentais. No entanto, há o 
risco de os substitutos_documentais serem construídos com biases em 
dois contextos: em um contexto negativo, quando deixam de incluir 
diversas características, desprivilegiam grupos e temas ou contêm 
inclinações, desvios ou preconceitos. Já em um contexto positivo, 
percebem-se direcionamentos ou vieses que visam garantir 
especificidade a determinadas comunidades usuárias. Neste cenário 
polissêmico, surge uma questão importante: como as biases se 
compõem, se constroem e se comportam teoricamente na representação 
de assunto? Face a uma ainda incipiente presença de estudos sobre 
esses temas no contexto da Biblioteconomia e Ciência da Informação, 
propomos uma discussão crítica a partir de um estudo exploratório e 
bibliográfico e um método indutivo no campo da organização da 
informação que possa situar, definir e caracterizar o fenômeno bias 
na representação de assunto. 
  
  
**** *RV_75 
A presença das novas tecnologias no ambiente_escolar, 
especificamente no ensino de Artes_Visuais do município de Pelotas, 
RS, é um dos diversos temas estudados em uma pesquisa qualitativa, 
que está sendo realizada por meio da análise de entrevistas com 
professores de Arte do mesmo município. Este artigo se constitui 
como um dos primeiros desdobramentos desta pesquisa e visa de forma 
sucinta levantar as questões referentes à tecnologia e as 
novas_tecnologias na sociedade atual, enfocando o uso destas no 
ambiente_educacional e no ensino de Artes_Visuais. O uso das novas 
tecnologias da informação e comunicação constitui-se uma realidade 
para nossa sociedade. Elas tornaram-se importantes e até mesmo 
indispensáveis em praticamente todos os âmbitos sociais. Alteraram 
de forma determinante os recursos e os meios para a comunicação e 
acesso à informação. Os espaços_educativos não ficaram de fora das 
mudanças. A tecnologia adentrou (e tem adentrado) o espaço_escolar 
de modo a modernizá-lo, ou melhor, torná-lo contemporâneo aos 
avanços tecnológicos que foram sentidos pela sociedade, na qual 
ambas, sociedade e educação, tiveram que se adaptar neste processo 
de inserção das novas_tecnologias. A pesquisa mostra que a inserção 
das novas_tecnologias no Ensino de Artes_Visuais enfrenta problemas 
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de ordem material_física, constituindo-se num fator inibitório ou 
mesmo, impeditório à ação docente, visto que o professor depende 
diretamente dos recursos que dispõe para poder desenvolver suas 
aulas com boa qualidade. 
  
  
**** *RV_77 
O artigo parte de inquietações provocadas, na pesquisa em 
comunicação na Amazônia, pelas práticas de populações tradicionais 
que não fazem distinção entre domínios sociais e naturais. A opção é 
pela corporalidade da comunicação e considera as consequências desta 
abordagem ao assumir o conceito de enação nas interações mediadas 
pela tecnologia. As motivações emergem da consideração da 
inseparabilidade entre natureza e sociedade, que se impõem na 
intersecção entre o campo da Comunicação e as sociedades_amazônidas, 
que ao fazerem uso de aparatos_tecnológicos de comunicação acionam 
modos de interação diversos daqueles da sociedade ocidental. Deste 
ponto argumentamos por uma abordagem da comunicação numa perspectiva 
de mútua atuação entre natureza e sociedade.   
  
  
**** *RV_78 
O artigo reflete sobre a contradição existente na educação 
brasileira entre os indicadores que apontam fragilidades e, ao mesmo 
tempo, sinalizam para os ganhos com maior investimento em educação. 
Perpassa pelo contraste entre a baixa_qualidade da educação_básica, 
os possíveis impactos da tecnologia na educação e as possibilidades 
de uma melhor relação entre professores e alunos. Através da análise 
da política_educacional, o artigo aponta para uma aparente 
dificuldade de diálogo entre a forma de produzir conhecimento na 
comunidade_escolar e a forma de produzir conhecimento nas 
comunidades desenvolvedoras de Software Livre. O artigo estrutura-se 
em duas partes, na primeira desenvolve as contradições entre a 
educação e a tecnologia; na segunda apresenta uma experiência 
docente realizada em um curso do PRONATEC com o objetivo de pensar 
na possibilidade de organizar um caminho que aproxime o modo de 
fazer dos tecnólogos do modo de fazer dos professores. 
  
  
**** *RV_82 
A terapia de exposição por meio de realidade_virtual (VRET) é um 
método de intervenção crescente para fobias específicas e pode ser 
parte da psicoterapia de medo e fobia de dirigir. Esta revisão 
examinou os métodos de pesquisa sobre VRET para medo e fobia de 
dirigir. As bases de dados Web of Science, PubMed, MedlinePscyNet-
APA, Scielo, PePsic e IEE Xplore Digital Library foram consultadas, 
considerando o período de janeiro de 2000 a outubro de 2014. Os 
descritores da busca foram: virtual_reality_exposure_therapy, 
virtual_reality, driving_phobia, and driving_fear. As buscas 
identificaram 1876 artigos e, desses, oito artigos alcançaram os 
critérios de inclusão. Avaliações antes, durante e depois da 
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intervenção foram realizadas em todos, exceto em um dos estudos. 
Hierarquias de cenários foram aplicadas, iniciando com as que 
causavam menos ansiedade, até chegar as que geravam maior 
dificuldade de enfrentamento. Os procedimentos terapêuticos foram 
descritos sucintamente com um número insuficiente de dados para 
replicações sistemáticas. Isso permite enfatizar a necessidade de 
pesquisas que relatem os procedimentos terapêuticos com detalhes. 
  
  
**** *RV_84 
Estudo sobre a utilização metodológica de tecnologias no ensino de 
História. Com base nas contribuições da Nova_História, os 
jogos_eletrônicos são apresentados enquanto 
recursos_psicopedagógicos por representarem situações_problema na 
compreensão dos conteúdos de forma contextualizada, crítica e 
globalizante propiciando uma formação para o sujeito histórico, não 
apenas conteudista e essencialmente conceitual. O trabalho contempla 
uma pesquisa de cunho qualitativo, focada na análise do jogo The 
Legend of Zelda: Ocarina of the time. A abordagem enfoca a análise 
do conteúdo imagético do game a partir de pressupostos da semiótica, 
análise do discurso e da relação entre História e Literatura. Com 
isso, busca apresentar elementos do imaginário medieval presentes no 
jogo_eletrônico que possam ser utilizados na transposição didática 
do conhecimento histórico referente a esse período nas aulas de 
História. O estudo mostra que os games podem contribuir para uma 
intervenção_psicopedagógica na abordagem sobre medievalismo no 
Ensino Fundamental. O jogo The Legend of Zelda: Ocarina of the time 
evidenciou elementos que aproximam o aluno do medievo: um contexto 
histórico distante da contemporaneidade. Com isso, representa um 
importante mecanismo para o ensino de história mediando a relação 
ensino_aprendizagem numa perspectiva significativa e 
problematizante. 
  
  
**** *RV_85 
Os exergames, videogames ativos, necessitam do movimento corporal e 
vêm sendo utilizados como alternativa para aumentar o nível de 
atividade_física de pessoas de diferentes faixas etárias. Este 
estudo qualitativo investigou a percepção de adultos mais velhos 
quanto à prática de exergames. O grupo focal (GF) foi conduzido após 
12 semanas da realização de um programa de exercícios físicos com 
exergames (50 min., 3dias/semana), utilizando jogos_eletrônicos que 
simulam atividades esportivas (Xbox 360 Kinect Sportstm). 
Participaram do GF 14 pessoas (55 a 77 anos). Um moderador treinado 
conduziu o GF, sendo as sessões gravadas em áudio e transcritas, 
posteriormente, para análise. A técnica de análise de conteúdo foi 
realizada utilizando o software ATLAS.ti. Os participantes relataram 
benefícios psicológicos (autoestima, concentração, humor, 
raciocínio, memória e bem_estar), físicos (agilidade e condições 
físicas) e de interação social (troca de experiências, amizade e 
competitividade). Quanto às experiências vivenciadas pelo grupo, a 
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inovação, a ludicidade e o estímulo_visual foram citados como 
características dos jogos. A percepção de benefícios com a prática 
de exergames facilita a adesão ao exercício e aumenta a motivação 
dos participantes. 
  
  
**** *RV_88 
A realidade_aumentada (RA) é uma tecnologia com novo paradigma de 
interface com os usuários que vem crescendo em importância na 
apresentação de produtos cartográficos. A visualização de elementos 
naturais é incorporada à representação estática terrestre em um 
ambiente_digital interativo. Essa transformação provoca mudanças na 
forma como os usuários percebem os produtos cartográficos que antes 
eram apresentados em meios_analógicos. O uso da realidade_aumentada 
potencializa a apresentação de produtos cartográficos 
tridimensionais dinâmicos, e permite ampliar o aspecto cognitivo de 
usuários não especialistas em contato com documentos cartográficos. 
A tecnologia remonta a década de 1960, e nos dias atuais tem se 
expandido em diversas funcionalidades em vários setores. O artigo 
discute a incorporação da realidade_aumentada na construção do 
modelo 3D do campus da Universidade Federal de Pernambuco. Tal 
modelo foi utilizado em experimento aplicado a usuários não 
especialistas, tendo-se como eixos de avaliação: aspecto 
territorial, interpretação de elementos, e aspecto comunicativo. Os 
resultados do experimento mostram que o processo de 
ensino_aprendizagem na área da cartografia é um campo fértil para 
atuação da RA, tornando-se um ponto de partida para a elaboração de 
uma base cartográfica aumentada. 
  
**** *RV_89 
Objetivo: comparar a avaliação da flexibilidade realizada pelo 
ambiente_virtual com ambiente_real. Materiais e Métodos: 11 
universitários masculinos (n variável x 10 casos). 23,9 ± 2,9 anos; 
77,4 ± 7,6kg; 24,8 ± 2, 7kg/m²). As mobilidades medidas foram: 
cintura escapular e pélvica no ambiente_real_e_virtual (5-7dias). 
Resultados: Três correlações entre os ambientes foram consideradas 
fracas (r= 0,00-0,39) e uma forte ({\textgreater}0,7). Comparando as 
médias foram detectadas diferenças significativas entre os valores 
médios obtidos no jogo e pelo avaliador real nos testes de 
mobilidade de ombro. Discussão: Os testes de mobilidade de ombro 
direito, elevação da perna esquerdo e direito realizados pelo 
ambiente_virtual e ambiente_real, apresentaram baixa correlação. 
Para o teste de mobilidade de ombro esquerdo, os dados apresentaram 
alta correlação, que pode ter relação com fatores neuromusculares do 
membro dominante ou não dominante, e a dor, que pode reduzir tais 
amplitudes. Apesar de não apresentar alta correlação, no teste de 
elevação da perna (direito e esquerdo), as a avaliações reais e 
virtuais da cintura pélvica, não apresentaram diferenças 
significativas (p= 0,138 e 0,443, respectivamente). Conclusão: 
Avaliação_virtual pode ser realizada para assimetrias 
neuromusculares apenas da cintura pélvica, caso não seja possível a 
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realização em ambiente_real. Assim, deve-se ter cautela, pois apesar 
de não apresentar diferenças significativas (real vs virtual) na 
mobilidade pélvica, os valores de correlação foram fracos. 
  
  
**** *RV_91 
A dinâmica da internet e de suas mídias_sociais exige uma constante 
revisão das metodologias de pesquisa da área. A netnografia e a 
metodologia aplicada para investigar e interpretar o comportamento 
do consumidor nas comunidades_virtuais. Este artigo apresenta a 
abordagem netnográfica como ferramenta de análise de informações 
online em estudos desenvolvidos na Pós_graduação em Administração no 
Brasil. Realizou-se um resgate teórico da netnografia e um 
levantamento bibliográfico de teses e dissertações que utilizaram o 
método. Os resultados demonstraram que os estudos netnográficos no 
campo iniciaram-se em 2006, mas foi apenas em 2012 que o método 
passou a ser amplamente utilizado. Como limitações ao uso do método, 
é possível destacar a ausência de dados confiáveis e as 
interpretações superficiais. Mesmo assim, a netnografia apresenta-se 
como uma ferramenta para analisar grupos_virtuais, proporcionando 
flexibilidade temporal e espacial e possibilitando o surgimento de 
insights, que se transformam em avanço teóricos na pesquisa em 
Administração. 
  
  
**** *RV_94 
Objetivo: Analisar as contribuições da utilização de 
tecnologias_educacionais_digitais no ensino de habilidades de 
enfermagem. Método; Revisão integrativa da literatura, com busca em 
cinco bases de dados no período de 2006 a 2015 com combinações dos 
descritores educação em enfermagem, instrução por computador, 
tecnologia_educacional ou respectivos termos em inglês. Resultados: 
Amostra de 30 artigos agrupados nas categorias temáticas tecnologia 
na simulação com manequins, estímulo à aprendizagem e ensino de 
habilidades de enfermagem. Identificou-se diferentes formatos de 
tecnologias_educacionais_digitais utilizadas no ensino de 
habilidades de Enfermagem, como vídeos, ambientes_virtuais, 
aplicativos, hipertexto, jogos e simuladores com realidade_virtual. 
Conclusões: Esses materiais digitais colaboraram na aquisição de 
referencial teórico que subsidiam as práticas, dinamizam o ensino e 
possibilitam a utilização de métodos_ativos de aprendizagem, 
rompendo com o ensino tradicional de demonstrar e repetir 
procedimentos. 
  
  
**** *RV_97 
Este artigo pretende contribuir para o debate em torno do futuro do 
jornalismo em tempos de convergência_tecnológica: como se 
reconfigurar para continuar a ser reconhecido como o campo de 
construção do real, dando sentido ao emaranhado de informações que 
circulam no mundo_virtual? Este trabalho considera que uma das 
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respostas pode estar no uso da realidade_virtual, que não se 
restringe mais ao mundo dos jogos_eletrônicos. As reportagens 
produzidas com realidade_virtual levam a audiência a ter 
experiências imersivas. Com a realidade_virtual, o jornalismo 
convida o cidadão para uma nova experiência: estar no local do 
acontecimento. Por fim, a pesquisa constata que a cultura_imersiva 
pode levar o jornalismo para uma revisão de suas fases históricas. 
  
  
**** *RV_99 
A evolução tecnológica tem permitido utilizar novas abordagens no 
processo de ensino_aprendizagem. Os serious_games se relacionam com 
uma categoria especial de jogos, voltados a conteúdos e finalidades 
específicos, nos quais o jogador utiliza seus conhecimentos para 
resolver problemas, conhecer novas problemáticas e treinar tarefas. 
Uma das tecnologias propícias à construção de serious games é a 
realidade_virtual, que oferece 
ambientes_computacionais_tridimensionais com formas avançadas de 
interação capazes de prover maior motivação ao 
processo_de_aprendizagem. No contexto da educação_médica, tais 
aplicações apresentam um nicho ainda pouco explorado, se observados 
sua relevância e impactos na sociedade. Este artigo apresenta os 
serious_games baseados em realidade_virtual como uma proposta para o 
ensino de conteúdos específicos da área_médica. Para isso, 
categoriza-os e apresenta o que tem sido desenvolvido nos últimos 
anos, seus componentes, características de desenvolvimento e suas 
potencialidades como oportunidades de pesquisa, desenvolvimento e 
negócios. 
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APÊNDICE B: lista detalhada dos 53 artigos selecionados por meio dos Critérios de 

Inclusão 

Classificador Ano Título Autor Periódico 
Área 

Educacional  

RV_03 2007 

Corporeidade e 
biotecnologias: uma crítica 

fenomenológica da 
construção do corpo pelo 

construtivismo e pela 
tecnobiomedicina 

Ortega, Francisco 
Ciência & Saúde 

Coletiva 
Saúde 

RV_04 2007 

A imagem da 
subjetividade e a 

despersonalização criativa 
na internet 

Rodrigues, Rodrigo Ciberlegenda 
Comunicação 

Social 

RV_05 2008 
Realidade Aumentada 

aplicada ao Design 
Fernandes, Bruno and 

Sánchez, Joaquín 
HOLOS Design 

RV_09 2009 
O estar-com o outro no 

ciberespaço 
Bicudo, Maria 

Aparecida Viggiani 
ETD: Educação 
Temática Digital 

Ciências 
Humanas 

RV_11 2009 
Intangíveis poéticas 

computacionais 
polissêmicas 

Fraga, Tania 
Arte y políticas de 

identidad 
Ciências 
Sociais 

RV_14 2009 

O retorno do olhar (e 
outros sentidos) para o 

corpo imerso em 
Realidade Aumentada 

Oliveira, Thaiane 
Moreira de. 

Ciberlegenda 
Comunicação 

Social 

RV_17 2010 
Design Virtual de Produtos 
Através de um Aplicativo 

de Banco de Dados 

Carniel, Denize and 
Farinatti Aymone, 

José Luís 

Design & 
Tecnologia 

Design 

RV_19 2010 

Avaliação do desempenho 
de operadores no 
treinamento com 

simulador de Realidade 
Virtual Forwarder 

Eduardo Da Silva 
Lopes and Diego de 
Oliveira and Paulo 

Candido Da Silva and 
Ademar Luiz 

Chiquetto 

Ciência Florestal 
Ciências 

Exatas e da 
Terra 

RV_20 2010 

 
 
 
 
 
 

Paradigmas do jogar: 
Interação, corpo e imersão 

nos videogames 
 
 
 
 
 
  

Ferreira, Emmanoel Ciberlegenda 

 
 
 
 
 
 
 

N/D 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

129 
 

 
 

 
 
 

Classificador Ano Título Autor Periódico 
Área 

Educacional  

RV_25 2010 

ADOÇÃO DE 
INOVAÇÕES 

TECNOLÓGICAS NA 
ÁREA DE SAÚDE: UM 

ESTUDO SOBRE 
SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO SOB A 
ÓTICA DA TEORIA DE 

DIFUSÃO 

Perez, Gilberto and 
Zwicker, Ronaldo and 
Zilber, Moisés and de 

Medeiros, Alberto 

Journal of 
Information Systems 

and Technology 
Management: 

JISTEM 

Saúde 

RV_27 2010 
O olhar pós-moderno: uma 

leitura de Palomar 
Risolete Maria 

Hellmann 
Anuário de 
Literatura 

Letras 

RV_28 2010 

Educacao Matematica na 
realidade do ciberespaco--
que aspectos ontologicos e 
cientificos se apresentam? 

(Report) 

Viggiani Bicudo, 
Maria Aparecida and 

Rosa, Mauricio 

Revista 
Latinoamericana de 

Investigacion en 
Matematica 
Educativa 

Ciências 
Exatas e da 

Terra 

RV_29 2011 

A fixidez do corpo em 
ambientes digitais: 

espacialidade de uma 
presença híbrida e móbil 

Ana Terse Tavares 
Soares 

Ciberlegenda 
Comunicação 

Social 

RV_30 2011 

A tecnologia de realidade 
virtual como recurso para 

formação em saúde 
pública à distância: uma 

aplicação para a 
aprendizagem dos 

procedimentos 
antropométricos 

Barilli, Elomar 
Christina Vieira 

Castilho and Ebecken, 
Nelson Francisco 

Favilla and Cunha, 
Gerson Gomes 

Ciência & Saúde 
Coletiva 

Saúde  

RV_31 2011 
A questão do espaço na 

ficção midiática. 
Bulhões, Marcelo 

Revista Famecos - 
Midia, Cultura e 

Tecnologia 

Comunicação 
Social 

RV_32 

 
 
 
 
 
 
 
 

2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 

Desafios da Comunicação 
Popular e Comunitária na 

Cibercultur@: 
Aproximação à proposta 

de Comunidade Emergente 
de Conhecimento Local 

Peruzzo, Cicilia M 
Krohling. 

Ciberlegenda 
Comunicação 

Social 
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Classificador Ano Título Autor Periódico 
Área 

Educacional  

RV_34 2011 
Equilíbrio na doença de 
Parkinson alterando as 

informações visuais 

Hamlet Suarez and 
Dario Geisinger and 
Enrique D. Ferreira 

and Santiago 
Nogueira and Sofia 
Arocena and Cecilia 

San Roman and Alejo 
Suarez 

Brazilian Journal of 
Otorhinolaryngology 

Saúde 

RV_35 2011 
Cada um com seu Ipod: a 
escuta de In Rainbows, do 

Radiohead 
Cardoso Filho, Jorge. Ciberlegenda 

Comunicação 
Social 

RV_37 2011 

Mundos possíveis entre a 
ficção e a não-ficção: 

aproximações a realidade 
televisiva. (texto en 

portugues) 

Souza Leal, Bruno 
and Pereira Jacome, 

Phellipy 

Revista Famecos - 
Midia, Cultura e 

Tecnologia 

Comunicação 
Social 

RV_38 2011 

Engenharia das 
comunicações - Uma 

proposta para pesquisas 
colaborativas e 

transversais 

Squirra, Sebastião Ciberlegenda 
Comunicação 

Social 

RV_39 2011 

Usando realidade virtual e 
aumentada no resgate e 

valorização de jogos 
populares antigos 

Steicy Kelly Simi and 
William Derek J. Dias 
and Sidnei Alves de 
Araújo and Wonder 

Alexandre Luz Alves 

Exacta 
Ciências 

Exatas e da 
Terra 

RV_40 2011 
Realidade Virtual e 

Hipermídia - somar ou 
subtrair? 

Fragoso, Suely. Ciberlegenda 
Comunicação 

Social 

RV_44 2012 

Estratégia de engenharia 
de requisitos para 

ambientes de Realidade 
Aumentada 

 
Nakamoto, Paula and 
Carrijo, Gilberto and 
Cardoso, Alexandre 

and Lima, Lázaro and 
Lopes, Colaborator 

Journal of 
Information Systems 

and Technology 
Management: 

JISTEM 

Ciências 
Exatas e da 

Terra 

RV_45 2012 
Uso do filme Matrix para o 
ensino da Administração 

 
 
 
 
 
 
 

Rezende, J. and 
Araújo, M. 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

HOLOS 
HOLOS 

 
 
 
 
  

Administração 
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Classificador Ano Título Autor Periódico 
Área 

Educacional  

RV_46 2013 
Reabilitação vestibular 

com realidade virtual na 
doença de Ménière 

Adriana Pontin Garcia 
and Mauricio 

Malavasi Ganança 
and Flávia Salvaterra 
Cusin and Andreza 

Tomaz and Fernando 
Freitas Ganança and 

Heloisa Helena 
Caovilla 

Brazilian Journal of 
Otorhinolaryngology 

Saúde  

RV_50 2013 

Recursos multimídia no 
ensino de habilidades 

sociais a crianças de baixo 
rendimento acadêmico 

Lopes, Daniele 
Carolina and Del 

Prette, Zilda 
Aparecida Pereira and 

Del Prette, Almir 

Psicologia: Reflexão 
& Critica 

Ensino 
Fundamental 

RV_52 2013 

Tecnologia da realidade 
aumentada na propaganda: 
avaliação da eficácia com 

base em entendimento, 
risco e resposta afetiva 

Pereira, Ricardo 
Menzes Carvalho and 

Geleilate, José 
Mauricio Galli and 

Leocadio, Aurio 
Lucio and Gomes, 

Danielle Miranda de 
Oliveira Arruda 

RAI Revista de 
Administração e 

Inovação 

Comunicação 
Social  

RV_55 2014 
Controle postural de 
escolares com baixo 
rendimento escolar 

Andreza Tomaz and 
Maurício Malavasi 

Ganança and Adriana 
Pontin Garcia and 

Natalia Kessler and 
Heloisa Helena 

Caovilla 

Brazilian Journal of 
Otorhinolaryngology 

Ensino 
Fundamental 

RV_56 2014 

T.I.C \& 
profissionalização de 
professores de física. 

Abordagem metodológica 
no quadro teórico da A.S. 

Bulegon, Ana and 
Régnier, Jean-Claude 

Educação 
Matemática 

Pesquisa 

Ciências 
Exatas e da 

Terra 

RV_57 2014 

Efeitos da gameterapia na 
mielorradiculopatia 

esquistossomótica: Relato 
de caso. 

Carvalho, Tiago and 
Da Silva, Patrícia and 

Garção, Diogo and 
Ferreira, Ana and de 

Araújo, Karina 

Motricidade Saúde  

RV_59 2014 

Utilização de alvos 
codificados do tipo 

ARUCO na automação do 
processo de calibração de 

câmaras 

Da Silva, Sérgio and 
Tommaselli, Antonio 

and Artero, Almir 

Boletim de Ciências 
Geodésicas 

Ciências 
Exatas e da 

Terra 

RV_61 2014 

Facetas da exposição In 
Vivo e por realidade 

virtual na intervenção 
psicológica no medo de 

dirigir.  

Haydu, Verônica 
Bender. 

Psico Saúde  
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Classificador Ano Título Autor Periódico 
Área 

Educacional  

RV_62 2014 

Os efeitos da realidade 
virtual na reabilitação do 

acidente vascular 
encefálico: Uma revisão 

sistemática. 

Pompeu, José and 
Alonso, Thais and 
Masson, Igor and 

Pompeu, Sandra and 
Torriani-Pasin, 

Camila 

Motricidade Saúde  

RV_64 2014 

Reprodutibilidade e 
convergências no 

ciberespaço: a circulação 
de obras literárias em 
adaptações televisivas 

Prieto, Liliam Cristina 
Marins and Do Prado, 

Marcio Roberto 

Acta Scientiarum. 
Language and 

Culture (UEM) 
Letras 

RV_68 2015 

Sensibilidades Religiosas e 
Novas Tecnologias: as 

velas virtuais de NS 
Aparecida 

Bonfim, Evandro de 
Sousa 

Ciberlegenda 
Comunicação 

Social 

RV_69 2015 

Em um relacionamento 
sério com[igo]. Pensando 
o amor contemporâneo a 

partir da relação maquínica 
do filme Her. 

Tavares, Francine da 
Rocha 

Ciberlegenda 
Comunicação 

Social 

RV_70 2015 

Efeitos do treinamento 
resistido na força de 

individuo com paralisia 
cerebral 

Gomes, Regia Carla 
Nogueira Torres and 
Barros, Karla Bruna 
Nogueira Torres and 

de Lima Gomes, Erick 
and de Almeida 

Alves, Tadeu and 
Letieri, Rubens 
Vinicius and de 

Freitas Pontes, Jose 
Airton 

Revista Brasileira de 
Prescrição e 
Fisiologia do 

Exercício 

Saúde 

RV_71 2015 

Pacientes com a Doença 
de Parkinson são capazes 

de melhorar seu 
desempenho em tarefas 

virtuais do Xbox Kinect®: 
"uma série de casos" 

Mendes, Felipe and 
Arduini, Lilian and 
Botelho, Aparecida 

and Da Cruz, Mariana 
and Santos-Couto-
Paz, Clarissa and 

Pompeu, Sandra and 
Piemonte, Maria and 

Pompeu, José 

Motricidade Saúde  

RV_72 2015 

Performance de sujeitos 
jovens saudáveis em um 
programa de treinamento 

em Realidade Virtual: 
efeito imediato e ao longo 

do tempo 

 
Silva, Danilo Oliveira 
and Goncalves, Ana 
Valeria and Costa, 
Marina Dalla and 
Briani, Ronaldo 

Valdir and Floride, 
Carolina Silva and 
Aragao, Fernando 

Amancio 
  

Revista Brasileira de 
Prescrição e 
Fisiologia do 

Exercício 

Saúde  
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Classificador Ano Título Autor Periódico 
Área 

Educacional  

RV_73 2015 

O ensino de física e sua 
instrumentalização por 

meio dos computadores: 
historicidade e 

perspectivas futuras. 

Silva, I. and Morais, 
M. and Faria, D. 

HOLOS Interdisciplinar 

RV_74 2015 

Biases na representação de 
assunto: uma perpectiva a 

partir da literatura 
internacional de 

biblioteconomia e ciência 
da informação 

Milani, Suellen 
Oliveira 

Brazilian Journal of 
Information Science 

Ciência da 
Informação 

RV_75 2015 

Tecnologias e ensino de 
artes visuais - 

apontamentos iniciais da 
pesquisa 

Zamperetti, M. and 
Rossi, F. 

HOLOS Interdisciplinar 

RV_77 2016 

Inquietações Amazonidas: 
considerações para uma 
abordagem enativa da 
comunicação.(texto en 

portugues) 

Colferai, Sandro 
Adalberto and 

Monteiro, Gilson 
Vieira 

Revista Famecos - 
Midia, Cultura e 

Tecnologia 

Comunicação 
Social 

RV_78 2016 

Educação e tecnologia: 
contradições e superações 

no campo da política 
educacional 

Da Silva, J. and Pauly, 
E. 

HOLOS Interdisciplinar 

RV_82 2016 

Terapia por meio de 
exposicao a realidade 

virtual para medo e fobia 
de dirigir: uma revisao da 

literatura. 

 
Haydu, Veronica 
Bender; de Paula, 
Marina Beatriz; 

Zacarin, Marcela 
Roberta Jacyntho; 

Dos Santos, Andressa; 
Borloti, Elizeu; 
Fornazari, Silvia 

Aparecida  

Avances en 
Psicologia 

Latinoamericana 
Saúde 
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Classificador Ano Título Autor Periódico 
Área 

Educacional  

RV_84 2016 

A gamificação no ensino 
de história: o jogo "Legend 

Of Zelda" na abordagem 
sobre medievalismo. 

Martins, D.; 
Bottentuit, J.; 

Marques, A.; Silva, N. 
HOLOS Interdisciplinar 

RV_85 2016 

Percepção de adultos mais 
velhos quanto à 

participação em programa 
de exercício físico com 

exergames: estudo 
qualitativo 

Meneghini, Vandrize; 
Barbosa, Aline 

Rodrigues; de Mello, 
Ana Lucia Schaefer 

Ferreira; Bonetti, 
Albertina; Guimaraes, 

Alexsander Vieira 

Ciência & Saúde 
Coletiva 

Saúde  

RV_88 2016 
A Realidade Aumentada 

na apresentação de 
produtos cartográficos. 

Souza, Wendson and 
de Espindola, Giovana 

and Pereira, 
Alessandro and de Sá, 

Lucilene 

Boletim de Ciências 
Geodésicas 

Ciências 
Exatas e da 

Terra 

RV_89 2017 

Comparação da avaliação 
da flexibilidade no 

ambiente real e virtual. 
(Ensayo) 

Almeida, Aline 
Pamela Dos Santos 
and de Aguiar Silva, 

Thiago Coelho and de 
Brito Gomes, Jorge 

Luiz and Melo, 
Raphael Jose Perrier 
and Da Cunha Costa, 

Manoel 

Revista Brasileira de 
Prescrição e 
Fisiologia do 

Exercício 

Saúde  

RV_91 2017 

O uso do método 
netnográfico na Pós-

graduação em 
Administração no 
Brasil.(Ensayo) 

Correia, Rafaela 
Rodrigues and 

Alperstedt, Graziela 
Dias and 

Feuerschutte, Simone 
Ghisi 

Revista de Ciências 
da Administração 

Administração 

RV_94 2017 

Contribuições das 
tecnologias educacionais 

digitais no ensino de 
habilidades de 

enfermagem: revisão 
integrativa 

Maurício de Souza 
Silveira and Ana 

Luísa Petersen Cogo 

Revista Gaúcha de 
Enfermagem 

Saúde  

RV_97 2017 
Um resgate do jornalismo: 
do surgimento à imersão 

Sheila Borges de 
Oliveira and Diego 
Gouveia Moreira 

Revista 
Observatório 

Comunicação 
Social  

RV_99 2011 
Serious games baseados 
em realidade virtual para 

educação médica 

Liliane Dos Santos 
Machado and Ronei 
Marcos de Moraes 

and Fatima de 
Lourdes Dos Santos 

Nunes and Rosa 
Maria Esteves 

Moreira Da Costa 

Revista Brasileira de 
Educação Médica 

Saúde  
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APÊNDICE C: Checklist para avaliação da qualidade metodológica do desenvolvimento 

da revisão sistemática da literatura - RV na Educação. 

 
Texto Inicial: 

Este questionário tem por objetivo de verificar a qualidade da metodologia de 

desenvolvimento da revisão sistemática da literatura que trata sobre o uso da Realidade 

Virtual na Educação. Deve ser marcada SOMENTE UMA DAS OPÇÕES apresentadas. 

Respostas: 

Questões Pesquisador 1 Pesquisador 2 

1) O objetivo de pesquisa está claramente descrito? >> O 
objetivo de pesquisa deve estar claramente descrito antes 
do começo da revisão. 

 
Sim 

 
Sim 

2) Os elementos essenciais que compõem a estratégia de 
busca são descritos?  >> As palavras-chave e os operadores 
booleanos (e; ou; não; etc.), quando utilizados, devem ser 
indicados. Recortes temporais na busca, se realizados, 
devem ser descritos de forma clara. A data em que foi 
realizada a busca deve ser descrita. 

 
 

Sim 

 
 

Sim 

3) A origem da publicação foi utilizada como critério de 
busca? >> Os autores devem descrever se não incluíram 
alguma publicação devido à sua origem (tese, dissertação, 
resumo de congresso) ou idioma, etc. 

 
Sim 

 
Sim 

4) Os critérios de inclusão e exclusão utilizados na seleção 
dos estudos foram descritos? >> Critérios metodológicos, 
como delineamento utilizado (e.g., experimentos, 
levantamentos, estudos de caso); tipo de instrumento 
utilizado (e.g., entrevistas, grupos focais, testagem, etc.); e 
análise dos dados (e.g., análise de conteúdo, 
fenomenologia, testes estatísticos, etc.) podem ser descritos 
como critérios para seleção dos estudos, entre outros. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sim 

 
 
 

Sim 
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Questões Pesquisador 1 Pesquisador 2 

5) Uma busca abrangente foi realizada? >> No mínimo, 
duas bases de dados eletrônicas devem ser utilizadas 
(Psycinfo, Scielo, Medline, etc.) e descritas. As pesquisas 
podem ser complementadas por outros materiais tais como 
revisões, livros-texto, textos técnicos, buscando nas 
referências dos estudos encontrados e consultado 
especialistas no campo específico de estudo. 

 
 
 

Sim 

 
 
 

Não 

6) No mínimo dois juízes realizaram a busca e a seleção 
das publicações? >> No mínimo dois juízes independentes 
realizaram a busca e selecionaram os estudos com base nos 
critérios de inclusão e exclusão. Estratégias de consenso 
em caso de discordância devem ser informadas. 

 
 

Sim 

 
 

Sim 

7) O número de artigos incluídos e excluídos em cada 
etapa da busca foi informado? >> Deve ficar explícito, seja 
em texto, figura, lista ou gráfico, quantos artigos foram 
incluídos e excluídos em cada etapa da revisão. 

 
Sim 

 
Sim 

8) No mínimo dois juízes realizaram a extração de dados? 
>> No mínimo, dois juízes independentes realizaram a 
extração de dados nos artigos selecionados. Estratégias de 
consenso, em caso de discordância, devem ser informadas. 

 
 

Não 

 
 

Não 

9) Foram descritas as características dos estudos incluídos? 
>> Devem ser descritos, de acordo com os objetivos do 
estudo, de forma integrada, seja em uma tabela ou 
textualmente, as características dos estudos revisados. Por 
exemplo, idade, raça, sexo, dados socioeconômicos 
relevantes, delineamentos, técnicas de amostragem, 
desfechos investigados, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sim 

 
 

Sim 
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Questões Pesquisador 1 Pesquisador 2 

10) A forma de avaliação da qualidade metodológica dos 
estudos incluídos foi descrita? >> A forma de avaliação da 
qualidade dos estudos revisados estabelecida deve ser 
relatada. Por exemplo, pode- se levar em consideração 
diferentes tamanhos de amostra, tipos de delineamento, 
poder estatístico dos testes utilizados, tamanhos de efeitos, 
etc. No caso de estudos qualitativos incluídos na seleção, 
os autores devem avaliar a análise de dados realizada e se 
está se mostra embasada teoricamente, se há uma descrição 
do procedimento de codificação e/ou análise de dados, 
incluindo quem codificou e quais foram as unidades de 
análise, etc. 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Não 

11) Os métodos utilizados para integrar os resultados dos 
estudos foram descritos? >> Os métodos para integrar os 
resultados devem ser descritos e apropriados, tanto nas 
revisões que utilizam análises quantitativas quanto nas que 
adotam análises qualitativas. Caso o autor queira integrar 
resultados de estudos quantitativos, testes devem ser 
realizados para assegurar a possibilidade de combinar os 
estudos revisados (por exemplo, teste qui-quadrado para 
homogeneidade). Técnicas de integração devem ser 
descritas, por exemplo, meta-análises. Em caso de não 
homogeneidade, deve ser considerada a viabilidade de 
combinar tais resultados. No caso de revisões que utilizam 
estudos qualitativos e/ou que se propõem a uma análise 
qualitativa dos resultados, métodos específicos de análise 
para a integração devem ser reportados (por exemplo, 
análise do discurso, análise de conteúdo, grounded theory, 
meta-síntese). Caso o autor opte por não realizar a 
integração dos estudos revisados, no caso de uma revisão 
descritiva, por exemplo, essa opção deve ser descrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sim 

12) A qualidade metodológica dos estudos incluídos foi 
utilizada apropriadamente na formulação das conclusões? 
>> As conclusões da revisão devem levar em consideração 
as diferentes qualidades metodológicas dos estudos 
revisados, discutindo as limitações desses estudos, 
especialmente na formulação de recomendações futuras. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Não 

 
 
 

Não 
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Questões Pesquisador 1 Pesquisador 2 

13) O viés de publicação foi considerado? >> A 
possibilidade que os dados possam estar enviesados em 
virtude de alguma limitação da própria revisão deve ser 
considerada. Uma análise do viés de publicação pode 
incluir uma combinação gráfica (por exemplo, funnelplot 
ou outros testes disponíveis) e/ou testes estatísticos (por 
exemplo, teste de regressão de Egger). No mínimo, o viés 
de publicação deve ser textualmente apontado como um 
dos limitadores da revisão realizada. 

 
 
 
 

Não 

 
 
 
 

Não 

14) O conflito de interesses foi descrito? >> Fontes 
potenciais de apoio devem ser claramente apontadas tanto 
na revisão sistemática quanto nos estudos incluídos. Se não 
há conflito de interesses, de igual maneira, o autor deve 
informar ao leitor a ausência de fontes potenciais de 
conflito. 

 
 

Não 

 
 

Não 

  
 
 


