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RESUMO

Este trabalho apresentou uma proposta de ambientes em 3D criados para serem utilizados com Realidade Virtual, de modo a poder repassar 
conteúdos educacionais para universitários em cursos de Educação à Distância (EAD).Sabe-se que uma grande dificuldade da EAD é a alta taxa de 
evasão de alunos que se desmotivam e abandonam o seu curso, portanto é de suma importância pesquisar novas propostas de plataformas de 
ensino que podem ser estimulantes, inovadoras e que permitam o repasse de conhecimento de forma interativa e com avançados recursos de 
tecnologias digitais. O uso da Realidade Virtual (RV), utilizada neste trabalho, é uma técnica que permite que as pessoas visualizem em 3D, 
ambientes de forma realista que simula um espaço real, com o uso de Óculos de RV ou mesmo visualizando em computadores, tablets e celulares, 
tal qual um videogame. Os objetivos propostos neste trabalho foram: apresentar elementos arquitetônicos em 3D como móveis e cenários para 
imersão em 3D e Realidade virtual que contribua para o bem estar, interesse, motivação, desafio e aprendizado do aluno; criar um protótipo com 
o uso do software Sketchup para ser inserido na plataforma de game Unity 3D; elaborar recursos interativos para incluir o uso de vídeos 
educacionais 360 graus; analisar a aceitação e impacto que esta abordagem teve junto a  dois grupos. Usou-se a metodologia de forma 
exploratória e descritiva incluindo o método Design-Based Research (DBR), que é uma abordagem de investigação que reúne algumas vantagens 
das metodologias quantitativas e também das qualitativas e sua aplicação está ligada com práticas sociais comunitárias e também foi utilizada a  
prototipação. Após apresentar o protótipo primeiramente a alunos universitários de 17 a 25 anos e a um segundo grupo mais heterogêneo 
formado por três diferentes gerações, os participantes responderam questionários e entrevista semi-estruturadas e obtiveram-se importantes 
resultados, sendo que 96,1% dos alunos entrevistados tiveram interesse em participar de uma aula com esta plataforma, 88,4% dos universitários 
acham que estar virtualmente em ambientes agradáveis e bonitos podem estimular ao estudo. Entre estes participantes, 50% já experimentaram 
Realidade Virtual em óculos combinados com celulares, evidenciando que é uma tecnologia já se tornando acessível entre o público universitário 
e foi sugerido por eles que fosse incorporado no protótipo interações entre diferentes alunos simultaneamente, como um videogame. Já no 
segundo grupo mais heterogêneo, também foi percebido o grande potencial de repassar conhecimentos por esta plataforma e destacaram temas 
como instrumentação cirúrgica, engenharia e arquitetura como grandes beneficiárias testa plataforma. Porém, 40% respondeu que esta 
tecnologia pode deixar de despertar interesse depois de ser novidade, consolidando a ideia de que o conteúdo e a preocupação em metodologias 
educacionais são fundamentais para esta ferramenta continuar a agregar valor ao processo de ensino e aprendizagem. As conclusões deste 
trabalho, mostram que existe uma forte aceitação,  principalmente pelos jovens, em acessar conteúdos educacionais por meio de ferramentas 
semelhantes a videogames, que é semelhante a plataforma de Realidade Virtual proposta neste trabalho. Por outro lado, percebeu-se que a 
tecnologia não seria suficiente para manter o interesse e que devem ser pesquisadas novas metodologias didáticas para esta nova forma de 
interação com alunos. Concluiu-se também, que a inserção de conteúdos didáticos dentro destes ambientes é bastante adequada, pois os 
recursos técnicos de inserções de vídeos tradicionais planos e vídeos de 360 graus, podem ser feitos de forma satisfatória, criando maiores 
possibilidades de uso de multimídias educativas e também de bem estar e relaxamento, incluindo técnicas de geração aleatória de sons da 
natureza, nos ambientes virtuais deste modelo em 3D, que foi criado com forte presença de elementos naturais.

Tecnologia da Informação

Jogos Digitais
IX Seminário de Pesquisa da Estácio


