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Resumo: Este trabalho tem por objetivos apresentar um software educativo baseado em Realidade Virtual (RV)
e analisar sua interface e seu significado para a Engenharia de  Software, assim como para a comunidade de
usuários a quem se destina. Para tal, foram estudados os impactos de jogos e da tecnologia RV na educação
assim como princípios e diretivas (genéricos e específicos) de desenvolvimento para aumentar a usabilidade de
sistemas  interativos  de  Realidade  Virtual.  A  primeira  versão  do  software  foi  submetida  a  uma  análise  de
usabilidade em uma oficina realizada com alunos do terceiro ano do Curso de Engenharia de Computação da
UEPG, entusiastas no desenvolvimento de softwares do gênero. A versão também foi validada em uma segunda
oficina por um professor da área ao qual o software é destinado. Com base nos levantamentos feitos nas duas
reuniões iniciais, serão aplicadas medidas corretivas e expansivas ao aplicativo até que ele chegue ao estado de
produto final, onde passará por sua última análise. 

Palavras-chave: Realidade Virtual. Usabilidade. Educação.

NOME DO PROJETO

Museu Virtual do Museu da Computação da UEPG

VINCULADO AO PROGRAMA 

Museu Da Computação da UEPG

PÚBLICO-ALVO

Alunos  do  primeiro  ano  de  cursos  na  área  de:  Computação,  Física,  Elétrica  e

Eletrônica do Ensino Superior.

Alunos do Ensino Médio Técnico.

Alunos do último ano do Ensino Médio (não técnico).



217º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG
2º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária
Resumo Expandido Modalidade B: “Apresentação de produto”

JUSTIFICATIVA

A elaboração de materiais didáticos vem sofrendo evoluções a cada ano devido à

necessidade  dos  educadores  em transmitir  informações  aos  seus  alunos  da  maneira  mais

eficiente possível. 

Segundo Bell e Fogler (1995) todos nós aprendemos através de uma variedade de

diferentes mecanismos. Logo, as disciplinas que antes eram conduzidas apenas por meio de

textos e fórmulas, passam a contar com materiais de apoio, como imagens, músicas e vídeos.

A velocidade com que a informática se desenvolveu nos últimos anos, possibilitou um avanço

crucial na qualidade de ensino, principalmente por ser um instrumento que desperta a atenção

do alunado. (SILVA, 1998 apud SOUZA, 2007, p. 11). 

Dentre  estes  recursos  multimídia,  os  jogos educativos  vêm ganhando espaço na

instrução de crianças e jovens devido ao alto grau de engajamento que este material  pode

trazer para a sala de aula. Os jogos são introduzidos das mais diversas formas, desde o papel e

caneta ante uma dinâmica em classe, jogos eletrônicos em um laboratório de informática, e

até aplicações em Realidade Virtual (RV), o que dita o foco desta pesquisa. 

Em um ensino com grande foco na teoria, como é a realidade dos níveis de ensino

Fundamental e Médio brasileiros, uma grande oportunidade se abre para que jogos em RV

possam introduzir um pouco da prática muitas vezes negligenciada em algumas disciplinas.

Um exemplo disto está no ensino da Física.  A representação conceitual  de associação de

resistores, conteúdo disposto na grade curricular do Ensino Médio, está presente em livros,

apostilas e cartilhas de estudo. Todavia, são raras as situações em que vemos esses conceitos

sendo exemplificados em classe. 

O desprovimento de tais experiências pode acarretar em obstáculos desnecessários

para os alunos que ingressam em um curso de Física, Elétrica, Eletrônica ou Computação do

Ensino Superior, ou ainda, para os que partem diretamente para o mercado de trabalho. Como

os alunos não são apresentados a exemplos práticos sobre o assunto, muitas vezes acabam por

ter dificuldades ao correlacionar as representações teóricas de um circuito elétrico com sua

aplicação real em uma placa de circuito ou protoboard, por exemplo. 

Os motivos para a ausência dessas práticas são diversos: falta de tempo, carência de

estrutura,  escassez  de  materiais  para  as  atividades,  ou em caso de alguns temas,  práticas

perigosas para os alunos.  Esse vazio pode ser preenchido a partir  do momento em que o

aprendiz pode realizar as experiências virtuais como se fossem reais, permitindo, assim, o

desenvolvimento  do  trabalho  em seu  ritmo  pessoal  de  aprendizagem.  “O modelo  virtual
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ensinará  tão bem quanto o real,  com a vantagem do usuário poder  aprender  com os  seu

próprios erros, sem correr riscos”. (PEREIRA; PERUZZA, 2002, p. 387). 

Nesse  cenário,  a  Realidade  Virtual  traz  benefícios  ao  apoiar  e  motivar  o

aprendizado através de cenários que simulam a realidade, somado a informações extras que

nem sempre podemos representar no mundo real. A melhora da compreensão do experimento

e  da  demonstração  da  operação  dos  equipamentos  através  da  simulação,  permite  uma

aproximação  melhor  do  usuário  sobre  o  assunto,  além de  uma visualização  sob os  mais

variados ângulos. 

OBJETIVOS

O  software tem o propósito de servir de ferramenta de apoio para professores da

área da Física, Elétrica e Eletrônica básica no ensino de conceitos básicos de protoboard e seu

uso na aplicação de associação de resistores.

METODOLOGIA

Como  sujeitos  a  serem  analisados  temos:  um  software em  Realidade  Virtual,

desenvolvido pelos autores deste trabalho no início da pesquisa em foco, sua interface e seu

significado para a Engenharia de Software e para a comunidade de usuários a quem se destina.

O software trata-se de um jogo/simulador de elétrica básica, onde um desafio é apresentado

para o usuário cuja solução é obtida pela associação de resistores, um conceito primordial da

Física e da Elétrica. 

O conceito do jogo baseia-se na ideia do jogador ser introduzido a um circuito de

associação de resistores em sua representação teórica, seu desafio é replicar esse circuito em

sua forma real (prática) em protoboard (ver Figura 1). Essa dinâmica tem o intuito de fazer

com que o usuário consiga associar e visualizar como uma representação ilustrativa de um

circuito  elétrico  deve  ser  traduzida  no mundo real,  ainda  que  realizada  em um ambiente

virtual controlado. 

Quanto ao desenvolvimento, o motor gráfico utilizado foi o Unity3D v2018.4.0 em

conjunto com o pacote de desenvolvimento para Realidade Virtual Google VR SDK v1.13.0.1

tendo como plataforma destino smartphones de sistema operacional Android. 
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Figura 1 – Interface e cenário do software educativo Proto Simulator

Legenda: a. Visão parcial da interface do software. b. Visão parcial do cenário do software. c. Visão parcial da

ferramentas utilizadas para a prática do software.

Para  a  composição  do  cenário,  utilizou-se,  além de  objetos  de  autoria  original,

alguns pacotes de modelos em 3D da loja de componentes (Asset Store) disponibilizada pela

Unity. Os pacotes utilizados foram: 

● Passive electronic components v1.0 by Deployer 

● Battery Pack v1.0 by Deployer 

● Garage Workbench v1.1 by PolySquid 

● 3D Tire v1.0 by GamesAreLife 

● High Quality Bricks & Walls v1.1 by Alesso Regalbuto

 ● Yughues Free Concrete Materials v1.0 by Nobiax/Yughues 

● Grimore Style Book v1.0 by Robotic Rainbow Studios 

● Books v1.1 by VIS Games 

● Free Laptop v1.0 by Vertex Studio 

● Post Processing Stack v1.0.4 by Unity Technologies 

Os requisitos mínimos necessários para usufruir do software em questão são: 

● smartphone Android 4.4 ou superior, com sensor giroscópio e bluetooth; 

● óculos de Realidade Virtual com suporte para  smartphone (Google Cardboard,

VR Shinecon, Gear VR ou similares); 

● controle/joystick bluetooth. 

Após o desenvolvimento da primeira versão do software, o mesmo foi submetido a

uma  avaliação  de  usabilidade  do  tipo  método  de  inquérito  (ver  Figura  2).  A  dinâmica

consistiu em reunir uma dúzia de alunos entusiastas na área de desenvolvimento de jogos e

desenvolvimento  em  Realidade  Virtual  dos  cursos  de  Engenharia  de  Computação  e

Engenharia de  Software da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Além da avaliação de
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usabilidade,  uma  validação  de  conceito  foi  realizada  junto  a  um  professor  da  área  de

Eletrônica, também da UEPG.

Figura 2 – Primeira oficina de análise de usabilidade do software educativo Proto Simulator

Legenda: oficina realizada com alunos dos cursos de Engenharia de Computação e Engenharia de Software com

o intuito de avaliar a usabilidade da primeira versão do aplicativo em desenvolvimento.

RESULTADOS

De acordo com os alunos entrevistados na primeira dinâmica realizada na UEPG, a

maioria apontou como positiva a escolha do cenário e a estilização da interface de usuário.

Além disso, a grande maioria dos alunos considerou os controles do software como simples, o

que do ponto de  vista  de usabilidade  julga-se como uma característica  favorável.  Alguns

pontos  negativos  foram  também  levantados  nessa  reunião  sobre  a  primeira  versão

apresentada. 

Alguns alunos reportaram dificuldades em entender por conta própria qual era o

objetivo do jogo. Embora o software seja destinado para ser usado a partir da orientação de

um professor, uma introdução sobre as tarefas e ações disponíveis ao jogador foi altamente

recomendada pelos utilizadores. 

Outro  problema  mencionado  pelos  participantes  foi  a  falta  de  legibilidade  da

imagem que comportava o circuito teórico ao realizar a tarefa proposta. Como a imagem do

circuito teórico é um elemento crucial para a prática do exercício de simulação, tal problema

foi levantado como grave e de alta prioridade. Boa parte dos motivos dessa adversidade são

devidas as limitações da tecnologia utilizada. No entanto, ainda existem medidas que podem

ser  tomadas  para  amenizar  esse  problema:  aumentar  a  resolução  da  imagem,  aumentar  a
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espessura do desenho do circuito  teórico e/ou mover a imagem de forma a deixá-la mais

próxima da câmera, aumentando assim sua legibilidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  Realidade  Virtual  caminha  em  uma  direção  para  tornar-se  cada  vez  mais

disponível, acessível e democrática. Com a crescente de trabalhos sobre esta tecnologia, é

possível que ela consiga trilhar essa estrada cada vez mais rápido. 

Trabalhar  com  uma  tecnologia  emergente  como  essa  pode  apresentar  vários

desafios visto que boa parte de seu território é ainda inexplorado. A falta de paradigmas e

heurísticas  para  a  plataforma  é  uma  realidade,  visto  que  ela  ainda  não  é  totalmente

disseminada. Contudo, com o levantamento dos princípios gerais de usabilidade para sistemas

interativos e os esforços da academia em elaborar diretivas sólidas para o desenvolvimento

em RV, é possível sim que os desenvolvedores dessa plataforma não naveguem às cegas ao

projetarem seus produtos. 

Ao  realizar-se  a  oficina  de  análise  de  usabilidade  do  software educativo

desenvolvido, foi evidenciado que a negligência de tais princípios e diretivas de usabilidade

causam  um  impacto  bastante  significativo  na  experiência  do  usuário.  A  falta  dessas

características  fez com que os utilizadores  não conseguissem realizar,  de forma eficiente,

eficaz e satisfatória, as tarefas das quais o software se propõe a cumprir. 

Por fim, em termos de apontamento de falhas, é esperado que as próximas análises

do software se  mostrem tão proveitosas  quanto a  primeira.  Também,  almejasse  que estes

apontamentos  contribuam  para  o  refinamento  deste  aplicativo  para  que  ele  atenda  às

necessidades do público ao qual é destinado. 
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