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1 RESUMO 

Utilizar a tecnologia como ferramenta de aprendizado é algo que pode 

aumentar, e muito, o rendimento dos alunos. Sendo assim, este artigo visa a criação 

e aprimoramento de um sistema de realidade virtual focado no auxílio do ensino de 

astronomia e geografia para alunos do ensino fundamental. 

2 INTRODUÇÃO 

Atualmente a interação entre o homem e a tecnologia estão cada vez mais 

presentes em nosso cotidiano, tecnologias inovadoras como a realidade virtual 

servem de ferramenta que auxiliam o ensino em diversas áreas como na saúde, no 

setor militar, na educação e no desenvolvimento profissional acadêmico de alunos 

universitários. Para acompanhar todas as evoluções tecnológicas a educação precisa 

passar por reformas internas e externas adaptando as dinâmicas de ensino as novas 

tecnologias. Inseridas no meio tecnológico desde seu nascimento as novas gerações 

não sofrem grandes impactos quando tecnologias novas são utilizadas como forma 

de ensino, muito pelo contrário elas passam a ser estimuladas, pois o aprendizado 

acontece de forma interativa, lúdica e natural (MACEDO). 

Para Braga (2001): 

A realidade virtual se mostra totalmente capaz de substituir experiências 
reais, principalmente situações perigosas ou inaccessíveis. Nem mesmo em 
um futuro mais que distante, teremos alunos viajando até o espaço para ter 
uma aula de ciências sobre o sistema solar, porém pode-se virtualizar todo 
este ambiente, com seus principais aspectos e transmitir a real sensação de 
estar presente lá pelo uso da tecnologia.  

Para tanto, o presente projeto pretende auxiliar a relação dos alunos com as 

tecnologias e melhorar o nível de aprendizagem em astronomia e geografia de forma 

dinâmica e divertida ao implementar o uso de um jogo pedagógico. O EscolVR é um 

sistema que auxilia no aprendizado dos planetas que compõem o sistema solar 

explorando suas principais caraterísticas geográficas e científicas, servindo de apoio 

a construção do conhecimento. 

A Educação pode ser vista como um processo de descoberta, exploração e de 

observação. Diante disso, as características específicas da Realidade Virtual podem 

transformá-la num poderoso instrumento a serviço de todos que buscam a evolução 

da educação. Muitas coisas que até pouco tempo atrás eram sonhos, atualmente, com 



os avanços tecnológicos existentes torna-se uma realidade; uma Realidade Virtual 

(BRAGA, 2001). 

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho é desenvolver um aplicativo pedagógico denominado 

EscolVR, que visa inicialmente melhorar aspectos básicos do aprendizado de 

astronomia e geografia em alunos do ensino fundamental bem como avaliar o impacto 

causado pela utilização da realidade virtual no cotidiano dos alunos. 

 

4 METODOLOGIA 

O desenvolvimento do artigo está apoiado na criação de um protótipo com 

recursos visuais e sonoros onde a interação humano computador é realizada através 

da realidade virtual, tornando possível que todos os alunos independente de classe 

social, gênero ou deficiência física estejam em um mesmo patamar de aprendizagem. 

Após a utilização e avaliação o protótipo será testado em turmas mais avançadas afim 

de receber sugestões que contribuam para um melhor desempenho e otimização do 

aplicativo. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

Todo o sistema foi desenvolvido visando estimular o aprendizado do aluno para 

tal ele conta com um layout atraente, simples, intuitivo e funcional. Para criação dos 

modelos e objetos 3D do qual o jogo será constituído, utilizou-se o software Blender, 

após a etapa de criação e definição dos objetos implementou-se na IDE de 

desenvolvimento Unity a construção do jogo e o aprimoramento dos recursos 

estruturais e gráficos. Toda parte programável envolvendo a interação entre os objetos 

foi desenvolvida no software MonoDevelop fazendo uso das linguagens de 

programação C# e JavaScript. 

Com o protótipo EscolVR, o aluno irá embarcar em uma viagem pelo sistema 

solar dentro de uma nave espacial e ao visitar os planetas diversas informações 

científicas serão transmitidas em especial informações geográficas sobre o planeta 

Terra. 



 

A interação humano realidade virtual será feita através do óculos Samsung 

Gear VR que ao inibir os estímulos externos que o usuário possa receber, o coloca 

em um estado de total imersão na interface virtual criada pela execução do protótipo, 

facilitando a interação e o aprendizado, pois a realidade virtual se torna sua linha 

temporal. 

Figura 1: Projeção do aplicativo.   Figura 2: Realidade Virtual Usuário. 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores.               Fonte: Os autores.   

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

O protótipo foi testado com vários estudantes do curso de pedagogia, após a 

realização dos testes foi aplicado um questionário para analisar o desempenho do 

aplicativo. Com a análise dos resultados verificou-se que além de apoiarem, os 

estudantes conseguiram compreender o impacto que a realidade virtual pode exercer 

no ambiente educacional. 

Figura 3: Aluno utilizando o aplicativo Figura 4: Repostas positivas ao aplicativo 

      

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores.    Fonte: Os autores. 
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