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RESUMO

O tema geral desta pesquisa é sobre o  uso de celular em sala de aula, como um a ferramenta de aprendizagem, com a utilização de quiz 
relacionado a conteúdos, aliado a Realidade Virtual, como ambiente de interação com os alunos. As pessoas estão cada vez mais utilizando seus 
dispositivos móveis para se comunicar, compartilhar e se relacionar, desta forma é importante fazer um estudo sobre o impacto positivo e 
negativo  que o uso de celulares dentro da sala de aula pode trazer em termos de interação, colaboração, dinamismo e inovação. Se por um lado 
o uso de celular é muito criticado em sala de aula, por outro se busca com esta pesquisa  despertar a atenção dos alunos, resgatá-los da distração, 
incluir uma dinâmica em que o aluno estará usando seu aparelho para desafiar colegas, acertar perguntas, pontuar e participar de rankings 
exibidos no datashow em tempo real para todos os alunos acompanharem.Dentro deste contexto, o problema de pesquisa é: Como utilizar Quiz 
com celulares que estimule a interação dos alunos e professor aliando ambiente de Realidade Virtual, par a tornar a aula mais dinâmica e 
interconectada? Os objetivos gerais deste trabalho foram apresentar uma experiência online de Quiz, pelo celular e apresentar a proposta em 
Realidade Virtual, que promova a integração de alunos, conteúdos e professor, dentro de sala de aula, tornando o momento da aprendizagem 
mais estimulante e com respostas instantâneas projetadas on-line no datashow, para dinamizar o ensino. Os objetivos específicos foram:  
pesquisar soluções que já existem no mercado, envolvendo Quiz; desenvolver um protótipo que demonstre as principais funções e possíveis 
layouts do Quiz; apresentar a ideia de quiz em Realidade Virtual simulando uma empresa real, com temas da área de Administração e fazer 
análise sobre a efetividade deste tipo de plataforma em relação ao processo de ensino-aprendizagem. A metodologia utilizada, foi a pesquisa 
exploratória e descritiva aliadas ao 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. Foram elaboradas 
sessões com quiz nos celulares durante aula normal de alunos universitários com idade entre 16 e 36 anos e, em seguida, foi apresentada a 
proposta dos temas serem explorados em um game em Realidade Virtual, simulando uma empresa com tarefas reais a serem executadas. Ao final 
foram aplicados questionários para avaliar os resultados das experiências, tanto de caráter de aceitação, bem como de aprendizagem baseadas 
em análises qualitativas e quantitativas. Os resultados mostaram que 86,6% dos alunos disseram que o quiz ajudou na fixação do conteúdo e 
todos concordaram que o uso do celular para o quiz não interfere na concentração na matéria e que o quiz deixa a aula mais dinâmica. Sobre a 
proposta de quiz dentro de ambiente de Realidade Virtual, 93% dos estudantes mostraram interesse em experimentar o ambiente virtual com o 
layout simulando uma empresa com os departamentos, e acharam que esta dinâmica atrai bastante atenção e que ajuda na absorção de 
conteúdo, permitindo que o aluno possa conhecer e entender melhor o ambiente empresarial. E 60% dos alunos mostraram grande interesse na 
atividade em formato de game com pontuação e vencedor, porém 40% mostraram interesse razoável, indicando que a competição com
pontuação e vencedores pode estimular, porém deve ser tratada com atenção. Por fim, 47% dos entrevistados afirmaram já ter experimentado 
realidade virtual anteriormente, mostrando que esta tecnologia atualmente já está mais acessível. Como conclusão, pode se afirmar que houve 
grande interesse nesta forma interativa de atividade que provou que o quiz apresentado em celular e em Realidade Virtual podem ser uma 
importante ferramenta educacional pois pode trazer simulações de problemas reais para serem resolvidos nesta plataforma.
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