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Como melhorar o ganho da aprendizagem no ensino médio técnico por 

meio da tecnologia Realidade Virtual 

 Luiz Casali1 
Vagner Scamati2 

 

RESUMO: A realidade virtual tem demonstrado por meio de seus princípios - 

imersão, envolvimento e interação, que pode ser capaz de apresentar resultados 

satisfatórios para colaborar e melhorar a relação ensino-aprendizagem. Ensinar os 

conteúdos das ementas na maioria das disciplinas que compõem uma matriz 

curricular do ensino médio técnico no Brasil no qual possuem os conteúdos soltos, é 

uma atividade que às vezes é bastante complexa. Principalmente as disciplinas que 

não possuem ligações diretas com o cotidiano e são pouco atraente aos alunos; 

consequentemente chega a desmotivar o professor, no qual tornando-se um desafio 

cada vez mais presente nas salas de aula. Embora os modelos de ensino e 

aprendizagens atuais utilizados no ensino médio técnico em sala de aula, possam 

ser úteis e explorados em larga escala, os mesmos apresentam algumas 

dificuldades que estão relacionadas com a construção e fixação do conhecimento. 

Deste modo, possibilitar ao aluno um ambiente que ofereça  educação que 

contemple as suas diferentes necessidades a contemporaneidade, são desafios no 

qual apresentam as possibilidades do aluno aprender com suas próprias 

experiências, através do seu envolvimento no assunto. Dessa forma, é possível que 

eles possam obter um ganho maior na  aprendizagem do conteúdo. Em vista disso, 

a realidade virtual permite que a simulação de um evento real seja demonstrada de 

forma tridimensional (3D). Para isso, esse trabalho propõe o desenvolvimento de 

uma ferramenta virtual para o ensino de disciplinas do médio técnico, no qual o 

aluno pode utilizar-se dos benefícios desta tecnologia para poder observar, praticar e 

memorizar de forma mais eficiente. 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia na Educação. Realidade Virtual. Ensino 

Híbrido. 
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How to Improve Learning Gain in Techical High Scholl through Virtual 

Reality Technolgy 

Luiz Casali3 

Vagner Scamati4 

 

ABSTRACT: Virtual reality has demonstrated through its principles - 

immersion, involvement and interaction, that it may be able to present satisfactory 

results to collaborate and improve the teaching-learning relationship. Teaching the 

contents of the menus in most of the subjects that make up a technical high school 

curriculum matrix in Brazil in which they have loose content, is an activity that is 

sometimes quite complex. Especially the subjects that do not have direct links with 

daily life and are unattractive to students; consequently it even demotivates the 

teacher, in which it becomes a challenge increasingly present in classrooms. 

Although current teaching and learning models used in technical high school in the 

classroom may be useful and widely explored, they present some difficulties that are 

related to knowledge construction and fixation. Thus, enabling the student an 

environment that offers education that contemplates their different needs at the 

present time, are challenges in which they present the possibilities of the student to 

learn from their own experiences, through their involvement in the subject. In this 

way, it is possible that they can make a greater gain in learning content. In view of 

this, virtual reality allows the simulation of a real event to be demonstrated in three-

dimensional (3D) form. For this, this work proposes the development of a virtual tool 

for the teaching of technical subjects, in which the student can use the benefits of this 

technology to be able to observe, practice and memorize more efficiently. 

KEYWORDS: Technology in Education. Virtual reality. Hybrid teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

A educação universal e de qualidade é percebida atualmente como condição 

fundamental para o avanço de qualquer país. Ela é um todo complexa e abrangente, 

no qual não somente se encaminha na sala de aula, envolve também cidadãos, 

organizações e o Estado. Além disso, depende muito de políticas públicas e 

institucionais coerentes e comprometidas. Mas, é na relação ensino aprendizagem, 

nos seus atores e os ambientes de aprendizagem que é possível construir de fato 

uma metodologia de ensino mais produtivo, incentivadora e atraente para a 

aprendizagem.  Atualmente, a utilização de diversas ferramentas computacionais no 

processo de ensino-aprendizagem tem aumentado consideravelmente, impactando 

na forma de como o professor pode construir o conhecimento conjuntamente com o 

aluno. 

No ensino médio técnico é frequente que os alunos enfrentem dificuldades de 

aprendizagem em disciplinas que envolvem modelos abstratos na sua conceituação 

e fundamentação, exigindo assim que eles realizem um esforço maior para fixar o 

conteúdo que muitas das vezes nunca observaram ou tiveram contato. Quando as 

disciplinas possuem um viés mais prático voltado ao mundo do trabalho, observa-se 

que há uma tendência de participação e fixação do conteúdo de forma mais rápida, 

sem muitos esforços cognitivos. Além disso, é possível observar empiricamente uma 

tendência de aprendizado mais eficiente e rápido quando se usa o fator 

envolvimento e interação na relação ensino aprendizagem.  Quando o aluno passa a 

ser o ator dentro de uma lição de conteúdo em sala de aula, ele se torna 

responsável por responder pelo próprio aprendizado conjuntamente com o professor 

sendo um mediador do conhecimento através do uso de metodologias que são 

apoiadas por meio de ferramentas em algum ambiente digital. Desta forma, os 

resultados podem ser melhorados. 

O emprego de tecnologias na educação do ensino médio por alunos jovens, 

amantes e adeptos de tecnologias podem contribuir positivamente para os alunos e 

professores no sentido de atender as demandas atuais no qual esses jovens estão 

inseridos em uma sociedade dominada pelas tecnologias que permeiam as relações 

sociais, pessoais e educacionais.  

Por meio do uso da Realidade Virtual na educação, é possível que o aluno 
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possa visualizar e interagir em um ambiente de aprendizagem tridimensional (3D) 

através de estímulos aos outros sentidos humanos.  

Desta forma, o aluno tem a sensação de imersão, ou seja, de fazer parte do 

mundo simulado, e constrói seu conhecimento de forma participativa e ativa, 

convivendo com experiências que colaboram na relação do ensino-aprendizagem. 

Além disso, realidade virtual pode permitir que os conceitos possam ser apreendidos 

de forma concreta através da interação. Isso é possível graças a aplicação que 

responde em tempo real as interações realizadas no ambiente. Por fim, isso pode 

ser uma alternativa que possibilita atrair mais a atenção dos alunos enquanto 

aprendem, facilitando a fixação do conteúdo de forma mais eficiente. 

Segundo Tori & Kirner (2006), a Realidade Virtual pode ser definida como 

uma interface estendida ou avançada para propiciar a movimentação, visualização e 

interação do usuário em tempo real com a aplicação alvo sendo executada no 

computador em ambientes tridimensionais. 

1.1 OBJETIVOS 

 Portanto, o objetivo deste trabalho busca responder a pergunta: “Como 

melhorar a aprendizagem no ensino médio técnico por meio da Realidade 

Virtual?”. 

Para responder a essa pergunta será construída uma ferramenta, que será 

um vídeo de um professor em uma aula imersiva combinada com um ambiente de 

360 graus e servirá de apoio na relação ensino-aprendizagem e tem como objetivos: 

● Criar um ambiente de estudo que possibilite imergir e integrar o conteúdo com 

o aluno; 

● Usar um vídeo virtual no qual possibilita que os alunos possam manipular a 

qualquer momento no seu ritmo;  

● Atender a demanda atual de jovens que façam uso de tecnologias 

diariamente. 

Por fim, buscar alternativas de soluções para o ensino de uma disciplina que 

poderá ser aplicada ao ensino médio técnico, no qual tem como meta o 

desenvolvimento de uma ferramenta de realidade virtual para apoiar o ensino.  
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2 METODOLOGIA 

Para a construção da ferramenta levou-se em consideração a larga 

experiência de aproximadamente vinte anos dos autores na condução de diferentes 

disciplinas na docência em sala de aula no ensino médio técnico. Observando 

sempre as dificuldades encontradas na relação ensino aprendizagem que os alunos 

enfrentam, principalmente às disciplinas que possuem conteúdos programáticos 

mais abstratos. Por meio da análise, observação e envolvimento foi possível detectar 

a necessidade de desenvolvimento de uma ferramenta.  

A Figura 1, apresenta as fases que compõem a metodologia de pesquisa 

adotada neste trabalho, conforme detalhadas abaixo:  

Figura 1: Fases da metodologia proposta (fonte: autor) 

1.   Concepção e Definição da Ferramenta: a necessidade de idealizar 

um projeto de ensino utilizando a realidade virtual foi concebida no 

cotidiano de aulas aplicadas ao ensino médio técnico, observando e 

avaliando ao longo do tempo as características que poderiam contribuir 

na execução do projeto e no levantamento dos seus requisitos. E, assim 

elaborar a ferramenta levando-se em consideração o escopo dos 

requisitos levantados, para a delimitação das áreas do conteúdo levou-

se em consideração inicial somente uma disciplina, a de matemática. 

2.   Construção da Ferramenta: essa fase implica no desenvolvimento da 
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ferramenta, utilizando-se de um vídeo que foi gravado em um ambiente 

virtual de 360 graus em um estúdio e depois inseridos elementos que 

podem promover uma integração com o aluno. Construiu-se de acordo 

com a concepção e definições do projeto. Essa ferramenta foi idealizada 

para avaliar a solução proposta. 

3.  Realização dos Testes: os testes serão implementados para derivar 

métricas gerais quantitativas e que podem ser comparadas ao método 

tradicional de aula (lousa e pincel) que contribuam com a avaliação da 

ferramenta e principalmente para fornecer subsídios às futuras 

melhorias. Serão usados formulários para coletar os dados 

4. Análise dos Resultados: essa fase compila os resultados dos 

formulários. Obtêm-se parâmetros para contextualizar a ferramenta. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 EDUCAÇÃO 

Atualmente é muito difícil determinar um rumo para a educação, diante de 

tantas mudanças, possibilidades e impactos. O avanço irreversível da tecnologia 

coloca novos desafios a serem percorridos na educação. No mundo contemporâneo 

será possível ensinar e aprender de diversas formas diferentes, inclusive da forma 

tradicional, passiva, onde o professor sempre assume o papel de transmissor.  

A educação é um processo de toda a sociedade, não somente da escola, que 

impacta toda a sociedade, de todas as formas possíveis. O artigo 205 da 

Constituição Federal de 1988 estabelece que "A educação, direito de todos e dever 

do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho".  

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD 

Contínua) 2018, a proporção de pessoas de 25 anos ou mais de idade que 

finalizaram a educação básica obrigatória, ou seja, concluíram, no mínimo, o ensino 

médio, passou de 46,7%, em 2017, para 47,4%, em 2018. Também em 2018, 48,1% 

da população de 25 anos ou mais de idade estava concentrada nos níveis de 

instrução até o ensino fundamental completo ou equivalente; 27% tinham o ensino 

médio completo ou equivalente; e 16,5%, o superior completo.  

A PNAD ainda revela que o Brasil tem 47,3 milhões de jovens, de 15 a 29 

anos de idade. Desse total, 13,5% estavam ocupados e estudando; 28,6% não 

estavam ocupados, porém estudavam; 34,9% estavam ocupados e não estudavam. 

Finalmente, 23% não estavam ocupados nem estudando.  

A educação pode ser vista por diferentes perspectivas e cada uma delas terá 

seu fundamento e sua lógica para defesa. Pode ser analisada sob o ângulo do 

atraso, da burocracia e da inovação. “Tudo está acontecendo ao mesmo tempo: o 

atraso, a burocracia e a inovação” (Moran, 2011, p 14). A educação é um processo 

que envolve todas as organizações sociais, formais ou não, tornando-as ao mesmo 

tempo educadoras e aprendiz. As organizações educacionais necessitam fazer 

experiências integrando o presencial e o virtual em todos os níveis de ensino.  
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De acordo com Moran (2011), um dos grandes desafios para a 

implementação da educação on-line é o embate entre educadores tecnológicos e 

humanistas. Os tecnológicos argumentam a seu favor as soluções telemáticas, a 

velocidade de transmissão, o desenvolvimento de softwares, atendimento 

simultâneo de um grande número de alunos, a redução de custos e muitas outras 

facilidades que a tecnologia oferece. Defendem que a tecnologia cria condições para 

desenvolver uma educação inovadora tornando os processos ensino aprendizagem 

mais flexíveis e integrados. Os humanistas, por sua vez, defendem a interação, a 

construção do conhecimento, criação de grupos de ensino aprendizagem, 

comunicação efetiva; olho no olho, com a implementação de um diálogo constante.  

Para Freire (1974, p. 107) “diálogo é uma relação horizontal de A com B”, que 

é igual a comunicação entre ambos em busca de algo. Ainda para Freire (1993, p. 

84) “Para o educador humanista ou revolucionário autêntico, a incidência da ação é 

a realidade a ser transformada eles com os outros homens não estes.” Para os 

humanistas a educação autêntica não se faz de educador para educandos, mas do 

educador com educando mediados pelo ambiente em que ambos estão inseridos 

gerando desafios uns para os outros.  

Diante do exposto, observa-se a existência de duas correntes distintas dentro 

do sistema de ensino, mas que podem perfeitamente trabalhar em harmonia, pois 

segundo Moran (2011, p. 38) “É importante humanizar as tecnologias: são meios, 

caminhos para facilitar o processo de aprendizagem. É importante também inserir as 

tecnologias nos valores, na comunicação efetiva, na flexibilização do espaço e 

tempo do ensino aprendizagem.” Assim sendo torna-se essencial o uso da 

tecnologia para se desenvolver uma educação inovadora que integre o 

conhecimento intelectual, emocional e ético.  

A tecnologia digital faz parte cada vez mais da vida das pessoas, 

principalmente as mais jovens. Diante dessa realidade torna-se necessário, cada vez 

mais, a adaptação ou a capacitação continuada dos professores para que melhorem 

sua fluência digital e possam integrar as tecnologias digitais no processo de ensino e 

aprendizagem. Para Serafim e Sousa (2011), existe o seguinte paradoxo na 

atualidade: crianças e jovens interagem com mais informações audiovisuais e meios 
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eletrônicos do que com mídias impressas, enquanto seus professores foram 

formados para ensinar de forma convencional. 

Nos últimos anos, vem sendo implementado o uso de tecnologias digitais na 

educação com o objetivo, segundo Serafim e Sousa (2011), de potencializar novos 

textos, novas formas de pensar, novas práticas pedagógicas dando lugar à 

multimídia na educação, gerando projetos e investigações e a exploração de 

aplicativos disponíveis na rede virtual. O computador mediante texto, imagem e som 

interrompe a relação autor / leitor que é definida num livro, passa para um nível mais 

elevado, reconfigurando a maneira de como é tratada esta relação. A interatividade 

proporcionada pela multimídia pode auxiliar tanto na tarefa de ensinar quanto na de 

aprender.  

Conforme estudos de Mayer (2001 apud Serafim e Sousa, 2011, p. 27), 

“quando a mensagem é pobremente desenhada, os alunos têm mais dificuldade em 

compreendê-la, sendo a carga cognitiva extrínseca elevada, quando a mensagem 

está bem estruturada e apresentada, a carga cognitiva é minimizada.” Ele afirma que 

deve-se construir uma representação mental coerente, o que inclui organizar a nova 

informação e integrá-la ao conhecimento existente. 

Para Moran (2011), as tecnologias podem ajudar a desenvolver habilidades 

espaço temporais, sinestésicas e criadoras. Facilitam a interação e a pesquisa 

acelerando o acesso ao que de melhor acontece perto e longe de nós. Ensinar a 

pesquisar na web ajuda muito os alunos na realização de atividades virtuais. 

O professor precisa adquirir a competência da gestão dos tempos a distância 

combinado com o presencial. O que vale a pena fazer pela internet e que ajuda a 

melhorar a aprendizagem, mantém a motivação, traz novas experiências para a 

classe, enriquece o repertório do grupo. (MORAN, 2011, p. 97). 

Os meios de comunicação, revistas, televisão, vídeo têm atualmente grande 

poder pedagógico visto que se utilizam da imagem e apresentam conteúdo com 

agilidade e interatividade. 

Conforme Serafim e Sousa (2011), no cenário escolar integrado com 

vivencias em multimídia ocorrem a dinamização e ampliação das habilidades 

cognitivas e também a democratização de espaços e ferramentas, pois são 
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facilitados o compartilhamento e a colaboração entre docentes e discentes. É o que 

Moran (1995, p.27 apud Serafim e Sousa, 2011, p.30) enfatiza quando expressa 

que: 

O vídeo é sensorial, visual, linguagem falada, linguagem musical e escrita. 

Linguagens que interagem superpostas, interligadas, somadas, não separadas. Daí 

a sua força. Somos atingidos por todos os sentidos e de todas as maneiras. O vídeo 

nos seduz, informa, entretém, projeta em outras realidades (no imaginário), em 

outros tempos e espaços. 

Existem ambientes virtuais que podem ser simples e complexos, gratuitos ou 

pagos, e esses ambientes incorporam cada vez mais recursos tecnológicos que 

podem favorecer o aprendizado do aluno. A Realidade Virtual pode ser um dos 

recursos que, se aplicado ao planejamento pedagógico de forma correta, permite 

uma melhor evolução na aquisição do conhecimento ao aprendiz. 

3.2 REALIDADE VIRTUAL 

A definição sobre Realidade Virtual procura fazer referência a uma imersiva, 

interativa e envolvente experiência que se baseia em imagens gráficas 

tridimensionais, passando a gerar ambientes interativos e em tempo real (Tori & 

Kirner, 2006).   

O termo realidade virtual foi inventado no final da década de 1980 por Jaron 

Lanier, que criou um simulador que foi compartilhado com vários usuários 

simultaneamente. A partir deste fato, o termo realidade virtual foi designado para 

diferenciar simulações feitas por uma máquina de simulações, as quais envolvem 

vários usuários em um mesmo ambiente. Segundo Pimentel (1995), um ponto 

importante na realidade virtual é o convencimento do usuário de que ele está em 

outra realidade, provocado pelo seu envolvimento no uso da tecnologia. 

Segundo Lévy (2011), a palavra virtual pode ser entendida no mínimo em três 

sentidos: a)Técnico – ligado a tecnologia; b)Filosófico – que é aquilo que existe 

apenas em potência não em ato, sendo, portanto uma dimensão muito importante da 

realidade; c)Uso corrente – a palavra virtual é empregada para demonstrar 

irrealidade, enquanto a realidade possui uma efetivação material, tangível. 

Observa-se em geral que uma situação deva se apresentar como real ou 
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virtual, conseguinte, não poderia ter as duas qualidades simultâneas. Contudo, a 

rigor, no ponto de vista filosófico uma qualidade não opõe a outra. 

Segundo Lévy (2011), a realidade virtual especifica um tipo particular de 

simulação interativa, na qual o explorador tem a sensação física de estar imerso na 

situação definida por uma aplicação. Pode-se afirmar que a realidade virtual pode 

ser caracterizada ainda pela integração de três idéias básicas: imersão, interação e 

envolvimento.  A concepção da imersão está alinhada com a ideia de mostrar que o 

usuário, quando participa de um ambiente imersivo de realidade virtual, tem a 

sensação de estar dentro do ambiente, explorando e participando, e não sendo 

somente um observador.  

A perspectiva de envolvimento, por sua vez, está associada ao grau de 

estimulação para o comprometimento de uma pessoa com determinada atividade, 

podendo ser ativo (participar de um jogo, visualizar um ambiente virtual) ou passivo 

(ler um livro, participar de uma cirurgia virtual). 

Segundo (Slater e Wilbur, 1997), imersão e presença são dois conceitos 

bastante relacionados com a Realidade Virtual e entre si. O primeiro é objetivo, 

enquanto que o segundo é subjetivo. Imersão se refere a quão preciso determinado 

sistema computacional é ao prover ao usuário a ilusão de uma realidade diferente 

daquela na qual este se encontre.  

As variáveis mais importantes que destacam a imersão são (Cummings et al., 

2012): 

● Qualidade da imagem: realismo e fidelidade da síntese de imagem, 

envolvendo resolução, frequência, qualidade do mapeamento de 

texturas, níveis de detalhamento; 

● Campo de visão: campo de visão que o usuário consegue ter ao 

interagir com o ambiente virtual; 

● Estereoscopia: possibilidade ou não de o sistema prover visão 

estereoscópica; 

● Rastreamento: graus de liberdade, precisão, tempo de resposta e 

outros atributos de qualidade do sistema de rastreamento; 

O sentido da visão é o que atribui o sentido aos parâmetros de imersão 
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listados, o mais importante em sistemas de Realidade Virtual, mas, a imersão pode 

também ser aprimorada com os demais sentidos, como audição e tato. Jerald (2015) 

faz uma caracterização mais abrangente das variáveis que definem o nível de 

imersão de um sistema: 

● Abrangência: quantidade de diferentes modalidades sensórias 

propiciadas ao usuário, tais como visual, auditiva e tátil; 

● Combinação: congruência entre as diferentes modalidades sensoriais 

(exemplo: a imagem exibida corresponde ao movimento de cabeça, o 

som é sincronizado com a imagem etc.); 

● Envolvimento: extensão em que os sentidos são envolvidos 

panoramicamente (campo de visão, áudio espacial, rastreamento de 

movimentos da cabeça, etc.). 

● Vivacidade: qualidade da simulação (resolução, taxa de quadros, 

iluminação, fidelidade do áudio etc.); 

● Interatividade: capacidade de o usuário interferir no ambiente, resposta 

dos elementos do ambiente às ações do usuário e possibilidades de 

interferência em acontecimentos futuros;  

● Enredo: fluência, consistência e qualidade da narrativa e do 

comportamento do ambiente e dos elementos nele presentes; 

É possível comparar o grau de imersão propiciado por determinados 

sistemas. Mas nem com o mais imersivo dos ambientes é possível garantir que o 

usuário irá de fato se sentir presente ao utilizá-lo. Segundo (Slater; Wilbur 1997), 

presença é um estado de consciência: a percepção psicológica que o usuário tem de 

estar no ambiente virtual. Por ser uma percepção subjetiva é muito difícil fazer uma 

avaliação objetiva de quão presente um usuário está se sentindo em determinado 

ambiente. Por esse motivo a técnica mais difundida de se medir a percepção de 

presença é por meio de questionários. 

Segundo Kaku (2011), o propósito da realidade virtual será o oposto do que é, 

nos colocar no mundo do computador. O Ser humano, até certo ponto, terá 

capacidade de sentir e tocar objetos do mundo cibernético através da tecnologia 

háptica que gera uma sensação tátil multidimensional e permite sentir a presença de 
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objetos que são gerados por computador. Mantendo uma interação sensório-motora 

com o conteúdo de uma memória digital de um computador o explorador consegue a 

ilusão de uma realidade na qual está imerso. O mundo virtual pode simular fielmente 

o mundo real, mas de acordo com escala, que permite ao explorador construir 

imagens virtuais diferentes podendo simular ambientes físicos imaginários ou 

hipotéticos. 

Nos últimos anos ocorreu um aumento do uso das aplicações de realidade 

virtual na educação. Isso se deve, principalmente ao surgimento de novas soluções 

apresentadas.  Desta maneira, o aluno, de forma interativa e imersiva pode adquirir 

seu aprendizado sobre um determinado conteúdo. Assim, a aprendizagem realizada 

por meio da vivência pessoal do aluno pode estimulá-lo a aprender e, 

consequentemente, constituir uma experiência pessoal, que poderá facilitar a 

aprendizagem (Guimarães & Martins, 2012). 

Segundo Clark (2006), alguns benefícios podem ser observados com o uso de 

realidade virtual na educação, que são: 

• Tornar o aprendizado mais interessante e divertido com o objetivo de 

melhorar a motivação e a atenção; 

• Reduzir custos quando a utilização do objeto e do ambiente real for mais 

dispendiosa que a simulação; 

• Possibilitar que se façam coisas que são impossíveis de serem feitas no 

mundo real; 

• Integrar habilidades e conhecimento; 

• Aumentar a retenção por meio do realismo; 

• Melhorar a transferência de aprendizagem para o mundo real; 

• Acessar o conteúdo de aprendizagem em qualquer lugar e em qualquer 

tempo. 

É importante ressaltar que um projeto tecnológico esteja sempre alinhado a um 

propósito educacional bem definido. Somente assim essa tecnologia poderá agregar 

valores ao processo de ensino aprendizagem. 

A pesquisa deste trabalho encontrou um projeto em consonância com as 
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premissas da Realidade Virtual para exemplificar os benefícios desta tecnologia 

quando empregados em favor da educação. 

 Fengru et al. (2013) apresentou um estudo sobre a construção e visualização 

de ambientes geológicos complexos baseados no VGE (ambiente virtual geográfico). 

Esse ambiente simulado permite que os alunos interajam com o ambiente virtual 

geológico (Figura 2).  Esse estudo apontou que a prática de visitas a campos 

geológicos no ambiente simulado pode ser eficiente e eficaz para o aprendizado do 

aluno, ou seja, não é necessário que o aluno esteja fisicamente presente no 

ambiente geológico para obter conhecimento. Talvez, fosse até impossível o aluno 

estar presente em campos geológicos distintos para poder conhecer as suas 

características. 

Figura 2 - Simulação com campos geológicos por meio do VGE (fonte: Fengru et al., 

2013) 

O uso do recurso da Realidade Virtual na educação do ensino, como no 

projeto da figura 2, tende a aumentar o engajamento e a facilitar a compreensão, 

que pode ser traduzido em maior retenção do conhecimento e reforça o ensinamento 

concreto. Do ponto de vista pedagógico, o estímulo ao pensamento abstrato pode 

ser feito de inúmeras maneiras.  

Assim, a ferramenta desenvolvida nesse trabalho terá como eixo norteador a 

utilização dos recursos da imersão da Realidade Virtual, por meio de um ambiente 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Fengru%20Huang.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Fengru%20Huang.QT.&newsearch=true
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preparado para essa finalidade, conhecida também como realidade misturada em 

benefício a educação do ensino médio técnico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

4 RESULTADOS 

A ferramenta foi desenvolvida utilizando-se dos preceitos explicados neste 

trabalho conforme os capítulos anteriores. Para isto, foi gravada uma aula em um 

ambiente com dispositivo virtual de 360 graus. Após, realizada a edição com 

softwares específicos como por exemplo o motor de jogos unity 3D para inserir 

elementos novos.  

O resultado da ferramenta pode ser observado nas figuras 3 e 4. Elas mostram 

resumidamente a visão do conteúdo em um vídeo 360 graus e que  poderá interagir 

com  alguns elementos do próprio vídeo. Pode ser acessado pelo aluno em sala de 

aula ou quando ele puder por meio de um óculos virtual economicamente viável 

como o google cardboard5. Com essa possibilidade garante-se o acesso da 

ferramenta aos alunos de baixa renda financeira.  

FIgura 3: Captura Tela01 da  Ferramenta (fonte: autor) 

 

As figuras também mostram que ao executar a ferramenta virtual é possível 

obter a imersão e engajamento com o conteúdo programático aplicado. Conforme a 

 

5 https://arvr.google.com/cardboard/ - acesso em 06/11/2019. 

https://arvr.google.com/cardboard/
https://arvr.google.com/cardboard/
https://arvr.google.com/cardboard/
https://arvr.google.com/cardboard/
https://arvr.google.com/cardboard/
https://arvr.google.com/cardboard/
https://arvr.google.com/cardboard/
https://arvr.google.com/cardboard/
https://arvr.google.com/cardboard/
https://arvr.google.com/cardboard/
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“cabeça” se move, o aluno capta outros sentidos e ângulos diferentes, podendo 

interagir com o conteúdo. A técnica empregada para a coleta e investigação das 

informações dos entrevistados foi por meio de formulário (anexo I). 

 

Figura 4: Captura Tela02 da  Ferramenta (fonte: autor) 

Os testes foram aplicados às turmas de alunos dos cursos técnicos de 

automação industrial e de celulose e papel do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial – SENAI da unidade Caçador (SC). Foram utilizados diversos óculos 

virtuais juntamente com os dispositivos celulares dos próprios alunos para que eles 

pudessem observar, analisar e responder o questionário. O quadro abaixo mostra de 

forma resumida as informações de realizações dos testes. 

 

 

 

 

 

 



23 

 

L o c a l i d a d e 

Local:  SENAI da unidade Caçador (SC) 

Rua Henriqueta Tedesco, 192 – Bairro Berger – CEP: 89.500-353 

Caçador (SC) 

 

 

P ú b l i c o   A l v o 

Curso Técnico: Automação Industrial e Papel e Celulose 

Quantidade alunos: 41 

 

 

P a r t i c i p a n t e s 

Professores e alunos do cursos técnicos do SENAI-SESI da unidade de 
Caçador. 

 

 

 

R e c u r s o s 

Hardware: 

Laboratórios de Computação SESI – 
Caçador -SC 

Smartphones dos alunos 

Software: 

Ferramenta de Ensino Aprendizagem 
3D 

 

 

As Figuras 5 a 8 visualizam as fotos das etapas de realização dos testes. 

Mostram o instante que os alunos participaram dos testes em seu ambiente de 

aplicação de cada sessão nos laboratórios de computação do SENAI - Caçador 

(SC). Cada laboratório está sendo monitorado por um professor responsável pela 

aplicação dos testes e recolhimento dos questionários.  
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Figura 5: Alunos do curso técnico realizando os testes (fonte: autor) 

Figura 6: Alunos do curso técnico realizando os testes (fonte: autor) 
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Figura 7: Alunos do curso técnico realizando os testes (fonte: autor)  

Figura 8: Alunos do curso técnico realizando os testes (fonte: autor) 
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Os resultados dos testes são mostrados nas figuras abaixo. Nelas, é possível 

observar como o público alvo do trabalho respondeu perante a utilização da 

ferramenta e se há evidências quantitativas de melhorias na relação ensino-

aprendizagem. As primeiras quatros questões do formulário estão alinhadas com as 

características da Realidade Virtual. 

A Figura 9, indaga sobre a percepção do conteúdo utilizado nos testes 

(matemática) exibido no smartphone do aluno. 

 

Figura 9: Resultado da pergunta 1 do formulário (fonte: autor) 

A Figura 10, pergunta se a imersão colabora com o entendimento de 

matemática exibido no smartphone do aluno. 

 

Figura 10: Resultado da pergunta 2 do formulário (fonte: autor) 
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A Figura 11, pergunta se a sensação de presença colabora com o 

entendimento de matemática exibido no smartphone do aluno. 

 

Figura 11: Resultado da pergunta 3 do formulário (fonte: autor) 

A Figura 12, indaga se a sensação de engajamento colabora com o 

entendimento de matemática exibido no smartphone do aluno. 

 

Figura 12: Resultado da pergunta 4 do formulário (fonte: autor) 

A segunda etapa do formulário (questões de 5 a 8), investiga uma 

comparação entre o método tradicional de aula (lousa e pincel) em face a utilização 

da solução apresentada nesse trabalho, conforme mostra as figuras 5 a 8 abaixo: 
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A Figura 13, indaga se a percepção de ganho de aprendizado utilizando-se a 

solução virtual em face ao método tradicional de ensino.  

 

Figura 13: Resultado da pergunta 5 do formulário (fonte: autor) 

A Figura 14, indaga se a percepção de ganho de aprendizado utilizando-se o 

método tradicional de aula em face solução virtual apresentada neste trabalho.  

 

Figura 14: Resultado da pergunta 6 do formulário (fonte: autor) 

A Figura 15, indaga se a solução virtual apresentada nesse trabalho poderia 

ser também uma ferramenta autônoma de ensino-aprendizagem para ganho de 

aprendizado tendo como base as metodologias híbridas. O professor seria um 

mediador na relação de ensino, diferentemente do método tradicional. 
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Figura 15: Resultado da pergunta 7 do formulário (fonte: autor) 

A Figura 16, pergunta ao aluno se a solução virtual apresentada neste 

trabalho poderia ser utilizada na relação ensino-aprendizagem com mais frequência. 

Figura 16: Resultado da pergunta 8 do formulário (fonte: autor) 

 

Os resultados apresentados ao compilar os dados coletados das questões de 

1 a 4, que mediram sobre a utilização da tecnologia virtual na relação de ensino-

aprendizagem, especificamente as características de percepção, imersão, 

engajamento e presença, os dados mostram que a utilização da realidade virtual é 
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desejável e se destaca como um fator que desperta interesse aos alunos no 

aprendizado. 

As questões de 5 a 8 estão alinhadas com uma comparação simples entre a 

metodologia atual de ensino aprendizagem (lousa e pincel) e a ferramenta 

desenvolvida neste trabalho e demonstram que os alunos preferem utilizar soluções 

tecnológicas como a apresentada nos testes para obterem um ganho de 

aprendizado, porém também mostram que o método tradicional ainda é usado em 

larga escala. Quando os alunos são questionados se há interesse deles próprios 

conduzirem seu aprendizado de forma autônoma,  sendo o professor um 

intermediador sobre o conteúdo aplicado, mesmo que ainda a pergunta não faça 

menção de que maneira ou método seria utilizado para esse fim, os dados 

demonstram que há forte interesse dos alunos pesquisados em que isso se torne 

possível com o apoio da tecnologia. 

A partir destes resultados coletados foi possível identificar algumas 

afirmações importantes para o trabalho: 

 a)O aluno demonstra ter muito interesse em receber o conteúdo programático 

por meio de tecnologias como a realidade virtual; 

 b)Há fortes evidências que o conteúdo assimilado pelo aluno pode obter um 

ganho significativo, quando utilizado na relação ensino-aprendizado a tecnologia de 

Realidade Virtual e que desperte nele outras sensações; 

c)O aluno tem interesse em ser ele o responsável pela elaboração de seu 

próprio conhecimento, sendo o professor um intermediador no processo; 

d)As premissas da tecnologia da Realidade Virtual (sensação de presença, 

imersão e engajamento) podem criar impactos muito positivos na relação ensino-

aprendizagem. 
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5 CONCLUSÃO 

Atualmente, a demanda por novas soluções tecnológicas que apoiem a 

relação ensino-aprendizagem é crescente. A ferramenta desenvolvida neste trabalho 

foi o resultado da pesquisa desta monografia. Ela foi desenvolvida como intuito do 

aluno ter um ganho de aprendizado no ensino de uma disciplina no ensino médio 

técnico. A ferramenta pode ser escalonada para outras disciplinas, sendo possível 

obter benefícios da tecnologia para o aprendizado e fazendo com que o aluno se 

envolva na construção do seu próprio conhecimento de maneira mais exploratória e 

interativa. 

Sendo assim, a indagação apresentada no início deste trabalho: “Como 

melhorar a aprendizagem no ensino médio técnico por meio da Realidade 

Virtual?”, pode ser respondida, analisada e concluída positivamente. O resultado 

demonstra um eixo norteador para ser explorado em relação a tecnologia e 

educação.  

Embora, este trabalho não explora algumas formas de engajamentos 

específicos por meio da Realidade Virtual, os resultados obtidos apontam evidências 

de afirmações que podem ser consideradas importantes, satisfatórias e promissoras 

para o aluno poder construir seu conhecimento. Há muitas lacunas a ser 

preenchidas para o uso desta tecnologia na educação, mas, uma delas, que é o fator 

econômico da aquisição do dispositivo do próprio óculos virtual, foi mostrado que 

essa ferramenta proposta pode ser utilizada em soluções de dispositivos oferecidos 

gratuitamente.  

Portanto, é possível concluir que esse trabalho colabora com a discussão do 

emprego da tecnologia da Realidade Virtual na educação, em busca de construir 

uma solução tecnológica personalizada para as disciplinas específicas do ensino 

técnico e de fácil acesso.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para a melhoria da ferramenta desenvolvida neste trabalho, futuras ações 

poderão contribuir, tais como: a)aumentar o número de amostras nos testes; 

b)implementar um rol de disciplinas do ensino médio técnico; c)implementar mais 

recursos técnicos de interação com o aluno, como por exemplo aplicação de 

exercícios e respostas; d)Explorar mais o engajamento (design e interação) do aluno 

para explorar o conteúdo; e)definir uma proposta pedagógica adequada. 

Percebe-se que muitas discussões sobre o tema estão em curso na 

atualidade, uma explosão nas pesquisas em torno de melhorias do uso da tecnologia 

na educação, mas estamos na fase de descobertas e ainda não há muito a explorar, 

por exemplo, os autores não encontraram nenhum protocolo de testes que seja 

padrão para medição específica de imersão na Realidade Virtual na educação. 

Por fim, para os autores do projeto, observou-se os benefícios que a 

ferramenta poderá proporcionar para os alunos, especificamente quando os alunos 

podem utilizar seu dispositivo como o smartphone para poder explorar o conteúdo de 

uma aula há qualquer momento ou instante.  
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE TESTES 

Ao usar o vídeo de 360 graus no óculos virtual, você: 

1 – Conseguiu ter a percepção do conteúdo exibido? 

Sim____            Parcialmente_____     Não_______ 

2 – A sensação de imersão de 360 graus (sentir todos os ângulos) colaborou para o 

entendimento do conteúdo exibido? 

Sim____            Parcialmente_____     Não_______ 

3 – A sensação de presença no vídeo 360 graus colaborou para o entendimento do 

conteúdo exibido? 

Sim____            Parcialmente_____     Não_______ 

4 – A sensação de engajamento no vídeo 360 graus colaborou para o entendimento do 

conteúdo exibido? 

Sim____            Parcialmente_____     Não_______ 

Em relação a aula tradicional que você conhece e usa atualmente, principalmente 

aquela que utiliza o professor como o produtor do conhecimento por meio do quadro negro e 

pincel,  você: 

5 – Tem a percepção que haveria um ganho de aprendizado utilizando-se da solução 

virtual? 

Sim____            Parcialmente_____     Não_______ 

6 – Tem a percepção que no método tradicional haveria um ganho de aprendizado 

comparada a solução virtual? 

Sim____            Parcialmente_____     Não_______ 

7 – A solução virtual apresenta evidências que você aprenderia por meio da própria 

ferramenta? Sendo o professor somente um mediador do conteúdo?  

Sim____            Parcialmente_____     Não_______ 

8 – Você acha que esse tipo de tecnologia virtual poderia ser utilizado na relação 

ensino-aprendizagem?   

Sim____            Parcialmente_____     Não_______ 


