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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a usabilidade técnica da
plataforma Open Simulator como forma de verificar se o modelo proporciona maior
interesse e participação dos alunos no processo de ensino e aprendizagem, a partir da
adaptação de materiais pedagógicos em um ambiente virtual. Para a execução da
pesquisa foram convidados sete tutores de um curso de especialização à distância
denominado, Curso de Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação
(TICEDU), ofertado pela Secretaria de Educação a Distância (SeAD) juntamente com
dois alunos do Centro de Ciências Computacionais (C3), sendo um aluno do mestrado
em Engenharia da Computação e o outro aluno do curso de Sistemas de Informação,
todos parte integrante da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), no qual foi
escolhido o conteúdo projeto de ação na escola (PAE) para ser aplicado em uma oficina.
Como forma de avaliar e validar o trabalho, foram aplicados instrumentos de avaliação
de usabilidade técnica sendo fundamentado em trabalhos relacionados e no padrão ISO
9241-11, através de questionários. Resultados apontam as necessidades de otimizar e
customizar tarefas que envolvem o ferramental para o desenvolvimento de um objeto,
assim como melhorias de algumas de suas funcionalidades para que possa ser utilizados
como solução construtivista no processo de ensino e aprendizagem.
Palavras-Chave: Open Simulator; Mundos Virtuais; Avaliação Técnica; Usabilidade,
Padrão ISO 9241-11.

ABSTRACT

The present work aims to evaluate the technical usability of the Open
Simulator platform as a way to verify if the model provides greater interest and
participation of the students in the process of teaching and learning, from the
adaptation of teaching materials in a virtual environment. For the execution of the
research were invited seven tutors of a distance specialization course called,
Information Technology and Communication in Education (TICEDU), offered by the
Secretariat of Distance Education (SeAD) together with two students of the Center for
Computer Sciences (C3), being a student of the master's degree in Computer
Engineering and the other student of the Information Systems course, all part of the
Federal University of Rio Grande (FURG), in which the content of the action project in
the school was chosen (PAE) To be applied in a workshop. As a way of evaluating and
validating the work, technical usability assessment instruments were applied based on
related pattern and ISO 9241-11 standard, through questionnaires. Results point to the
needs of optimizing and customizing tasks involving tooling for the development of an
object, as well as improvements of some of its functionalities so that it can be used as a
constructivist solution in the teaching and learning process.

Keywords : Open Simulator; Virtual Worlds; Evaluation Technical;Usability, Pattern
ISO 9241-11.
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1. Introdução
As tecnologias digitais mudaram de forma significativa nosso cotidiano nos
últimos anos. O avanço tecnológico tem possibilitado o acesso a novos conhecimentos e
na busca de soluções para problemas de aprendizagem, oferecendo alternativas até então
impensadas, como a materialização do mundo real através dos Mundos Virtuais (MVs),
conforme aborda Ávila et al (2014). Essas ferramentas tecnológicas buscam
proporcionar métodos que atraiam o interesse do aluno pelo conteúdo proposto,
utilizando recursos interativos para tratar fatores que possam dificultar o processo de
ensino e aprendizagem, assim, ambientes tridimensionais que representam de maneira
realista o mundo real com um nível de interatividade maior são mais motivadores.
Com uma grande crescente em sua utilização, os MVs alinham a facilidade
tecnológica com estratégias metodológicas educacionais possibilitando o aluno
reproduzir acontecimentos da vida real, apoiando assim no seu conhecimento. Porem a
avaliação desses ambientes ainda ocorre de forma empírica, ou seja, através das
experiências ou observações dos usuários.
Portanto, esse trabalho tem como objetivo realizar duas avaliações sobre a
usabilidade técnica de um Mundo Virtual de Aprendizagem usando a plataforma
OpenSimulator1, sendo uma delas aplicada no Curso de Tecnologia da Informação e
Comunicação na Educação, e a outra fundamentada de acordo com as normas da ISO
9241-11 aplicado para dois alunos da Universidade Federal do Rio Grande (FURG).
1.1

Justificativas
É notório que alunos apresentam dificuldade na aprendizagem atualmente, sendo

possível perceber diferentes problemas que consolidam essa deficiência, por exemplo, a
falta de atenção e foco em atividades. Neste sentido, acredita-se que os Mundos Virtuais
possam amenizar essas dificuldades, desenvolvendo tarefas desperte o interesse do
aluno, e também estimule os mesmos a buscarem o aprofundamento de novos
conhecimentos sobre o conteúdo proposto.

1

Download do OpenSimulator (OpenSim) disponível em: < https://www.opensimulator.org/>
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1.2

Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral
Avaliar a usabilidade técnica de um Mundo Virtual de Aprendizagem usando a
plataforma Open Simulator por meio de duas técnicas, sendo uma delas aplicada no
Curso de Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação, e a outra
fundamentada de acordo com as normas da ISO 9241-11 aplicada para dois alunos da
Universidade Federal do Rio Grande (FURG).
1.2.2 Objetivos Específicos


Estudo teórico, conceitual e ferramental da plataforma Open simulator;



Instalação e testes para o ambiente de desenvolvimento;



Avaliação e validação técnica do mundo virtual de aprendizagem;



Escrita final do trabalho de conclusão de curso.
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2. Revisão da Literatura
2.1 Mundos Virtuais
De acordo com Azevedo (2011), os Mundos Virtuais podem ser caracterizados
como um espaço online o qual representa a simulação de um mundo real ou imaginário.
Essa simulação ocorre através de ambientes virtuais, podendo ser uma interpretação fiel
do mundo real ou apenas uma criação de um ambiente imaginário que possibilite a
convivência virtual, onde os usuários interagem entre si na forma de avatares. Com
grande potencial pedagógico, os MVs buscam proporcionar novas alternativas de ensino
e aprendizagem aos professores, que utilizam a tecnologia de informação e
comunicação para a criação de aulas interativas.
Logo, esses ambientes realizam a integração entre alunos e professores,
introduzindo uma troca de experiência e informações educacionais. Apresentando um
suporte tecnológico o qual fornece apoio às práticas de ensino, buscando facilitar a
interação entre os usuários, abaixo pode ser observado um exemplo na Figura 1 de um
MV.
Figura 1. Exemplo de Mundo Virtual e Avatar

Fonte: (Tibola et.al., 2013, p.3)
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2.2 Mundos Virtuais 3D
Mundos Digitais Virtuais 3D (MDV3D), podem ser considerados avanços
tecnológicos que possibilitam uma interação entre a presença humana e a comunicação,
pois através destes busca-se representar o ser humano e suas ideias de organização
social a partir de um mundo digital. Dessa forma, o mundo 3D almeja a criação de
ambientes gráficos tridimensionais, onde o avatar criado para simular um indivíduo
permite que o mesmo experimente da telepresença, (RODERVAL, 2013).
No contexto tecnológico, a telepresença é a soma de tecnologias que permitem
ao usuário se fazer presente em outro ambiente de modo virtual. Dessa forma a ela
busca materializar o metaversos2, sendo esse uma réplica da realidade expressa por
dispositivos digitais, através da criação de um mundo paralelo. O termo avatar pode ser
definido como uma recriação gráfica de um indivíduo, o qual passa a ser representado
por um cibercorpo em um Mundo Virtual, (ÁVILA et al., 2014).
2.3 Mundos Virtuais no Ensino
Fornecendo novos horizontes, os Mundos Virtuais na Educação possibilitam a
construção de Objetos de Virtuais de Aprendizagem, pois nesses ambientes o estudante
se torna um personagem ativo, na busca de construir seu conhecimento através da
interação entre o sujeito e objeto, ambientes desta natureza propiciam, por exemplo, o
desenvolvimento de simulações onde o estudante se envolve em ações investigativas
interagindo com réplicas do mundo real, (ÁVILA et al., 2014). Podendo tornar a busca
pelo conhecimento mais atrativo, e o aprendizado mais divertido, os Mundos Virtuais
torna-se aliado para a educação, abaixo pode ser observado um exemplo na Figura 2.

2

Metaverso segundo (Schmitt e Tarouco, 2008) são mundos virtuais tridimensionais, nos quais os usuários transitam, interagem e
vivenciam experiências, representados por seus avatares.
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Figura 2. Exemplo de Interação Entre Aluno e Mundo Virtual

Fonte: Repositório Digital da UFSC3

2.4 Mundos Virtuais na Formação Docente
A formação docente deve ser um processo contínuo, que visa ir além da
necessidade de atualização constante, logo o caminho para uma boa prática pedagógica
está diretamente relacionado com a compreensão do que se entende por educação,
Rocha (2013). Dessa forma, a inclusão de ferramentas tecnológicas na formação do
docente tem o intuito de ampliar as variações nos métodos de ensino dos mesmos,
abaixo pode ser observado um exemplo na Figura 3.

Figura 3. Inclusão de Ferramentas Tecnológicas na Formação do Docente

Fonte: Repositório Digital da UFAL4
3

Disponível em: <http://rexlab.ufsc.br/blog/?p=141 >. Acesso em ago.2016.

18

A autora ainda coloca que tem sido cada vez mais relevante no âmbito
educacional a capacitação docente para o uso de tais ferramentas, pois além de
intermediar conexões entre o espaço virtual e a sala de aula real, possui também
características imersivas, criando assim uma nova forma de interação entre o docente e
o aluno.
2.5 Mundos Virtuais e Suas Plataformas de Desenvolvimento
O Mundo Virtual é uma caracterização do mundo real, ou uma demonstração de
um espaço imaginário, visando facilitar a comunicação e interação de pessoas,
representadas por seus avatares, de acordo com Falcade (2012), essa interação deve ser
síncrona, para que os usuários interajam em tempo real; o ambiente deve ter várias
formas de comunicação incluindo voz, textos e em linguagem corporal; o usuário deve
ser representado por um avatar; os mundos devem ter duas propriedades que são
fisicalidade e persistência.
Existem diversos softwares ou plataformas de realidade virtual voltado para a
educação, destacando-se o Second Life5 como aplicativo proprietário e o OpenSimulator
como open source, e através destas ferramentas é possível desenvolver vários objetos
virtuais de ensino e aprendizagem com auxílio de softwares colaborativos como Cmaps
Tools (Cmap)6, Moodle7, Sloodle8, Singularity Viewer9 e Scratch10, abaixo pode ser
observado um exemplo na Figura 4.

4

5

Disponível em: < http://www.ufal.edu.br/>. Acesso em ago.2016.

Download do Second Life (SL) disponível em: < https://www.secondlife.com/>
Download do Cmaps Tools (Cmap) disponível em: < http://cmap.ihmc.us/>
7
Download do Moodle disponível em: < https://moodle.org/>
8
Download do Sloodle disponível em: < https://www.sloodle.org/>
9
Download do Singularity Viewer disponível em: < https://www.singularityviewer.org/>
10
Download do Scratch disponível em: < https://scratch.mit.edu/>
6
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Figura 4. Integração da Ferramenta com os Softwares Colaborativos

Fonte: Autor

Acima é possível visualizar a ferramenta Opensimulator juntamente de seus
softwares colaborativos, onde o CmapTools realiza a roteirização do MV, o Scratch cria
a programação dos objetos virtuais, o Singularity Viewer e o visualizador do ambiente,
o Sloodle faz a junção entre o Opensimulator e o Moodle, e o Moodle armazena todas
as informações e dados do MV.
2.5.1 Open Simulator
O OpenSimulator mais conhecido pelo nome de OpenSim, abaixo pode ser
observado um exemplo na Figura 5, é uma plataforma criada para representar espaços
virtuais tridimensionais desenvolvida sob os conceitos de software livre e distribuída
através de licença BSD (Berkeley Software Distribution).
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Figura 5. Exemplo do Projeto Open Simulator

Fonte: (Freire et. al., 2010, pag. 4)

O Opensimulator faz a integração com o MV, criando um ambiente de
aprendizagem com o suporte de seus softwares colaborativos. É desenvolvido em C#,
sendo projetado para se expandir facilmente através de plugins. Pode ser executada de
duas maneiras diferentes, a Standalone onde um único processo lida com toda a
simulação, é simples de configurar e é limitado a um número pequeno de usuários, e no
modo Grid onde as simulações são separadas entre múltiplos processos, divididas entre
vários servidores e atinge um grande número de usuários.

2.5.2 CmapsTools
O CmapTools é um software livre, cria mapas conceituais, podendo ser aplicado
em qualquer área, na educação, formação pessoal, gestão do conhecimento, organização
de informações entre outros, e em diferentes ambientes tais como universidades,
organizações governamentais, corporações, pequenas empresas, tanto individualmente
como em grupos.

Para casos de MVs, é recomendada a utilização de softwares que possibilitem
uma roteirização não linear, neste caso, possibilita realizar o planejamento desses MVs
além de exemplificar a interação conceitual dos avatares com o ambiente.
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2.5.3 Moodle
O Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning) é uma plataforma para
administração de cursos, designado a auxiliar o docente a criarem cursos online. Uma
das principais vantagens em se utilizar o Moodle, é que o mesmo possui seu código
fonte disponibilizado gratuitamente, sendo assim fácil de ser adaptado.
Para os MVs, o Moodle permite a criação de grupos de trabalho e comunidades
de aprendizagem, ampla comunidade de desenvolvedores, grande quantidade de
documentação, disponibilidade, facilidade de uso, interoperabilidade, estabilidade e
segurança e interação com os envolvidos.
2.5.4 Sloodle
O Sloodle (Simulation Linked Object Oriented Dynamic Learning Environment)
é uma ferramenta de código aberto, responsável por integrar o OpenSim ao Moodle, no
qual os objetos adicionados no Moodle são interligados ao OpenSim, possibilitando
assim a aplicação e utilização desses recursos no ambiente virtual, tais como chats,
fóruns de discussão, questionários e blogs, tornando-se um aliado na realização de
avaliações.
2.5.5 Singularity Viewer
Utilizado para o acesso e manipulação de dados no MV, baseado em código
fonte do Ascent Viewer Balseraph Software Group, que por sua vez é baseado em
código fonte liberado pela Linden Lab, com contribuições de várias fontes, abaixo a
interface do mesmo na Figura 6.
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Figura 6. Imagem do Singularity Viewer

Fonte: Singularity Viewer11

2.5.6 Scratch
O Scratch é uma linguagem de programação com possibilidades pedagógicas.
Essa ferramenta baseada em programação visual, onde o usuário define suas ações
desejadas arrastando uma aba com as funções que serão implementadas, após isto basta
carregar para a área de memória o código construído e inseri-lo no metaverso, abaixo
pode ser observado um exemplo na Figura 7.

Figura 7. Um script da Interface do Scratch

Fonte: Autor
11

Disponivel em < http://www.singularityviewer.org/ > Acesso em Ago2016.
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2.6 Objetos de Aprendizagem em Mundos Virtuais

Objetos Virtuais de Aprendizagem são recursos digitais utilizados para criação
de ambientes educacionais, sendo assim uma forma interativa que apoia o ensino e
aprendizagem. Segundo Souza (2005, p.3), um objeto para ser bem estruturado deve
ser dividido em três partes bem definidas:
- Objetivos: esta parte do objeto tem como intenção demonstrar ao aprendiz
o que pode ser aprendido a partir do estudo desse objeto, além do prérequisito para um bom aproveitamento do conteúdo.
- Conteúdo instrucional: parte que apresenta todo o material didático
necessário para que no término o aluno possa atingir os objetivos definidos.
- Prática e feedback: uma das características importantes do paradigma
objetos de aprendizagem é que a cada final de utilização julga-se necessário
que o aprendiz verifique se o seu desempenho atingiu as expectativas.

2.7 Avaliações de Mundos Virtuais Educacionais (AMVE)

São métodos para se avaliar mundos virtuais. Têm como objetivo mostrar se o
objeto é atrativo sendo capaz de contribuir para a aprendizagem do usuário. Segundo
(LAGUARDIA et. al., 2007) dentre essas avaliações encontram-se:
- Avaliação da análise de desempenho: indica o desempenho do discente
durante o curso e seu crescimento do seu conhecimento adquirido na aprendizagem;
- Avaliação no monitoramento das atitudes: mostra através de questionários a
participação, a interação e a opinião do usuário com relação ao uso da tecnologia;
- Avaliação ergonômica: busca avaliar a satisfação e a usabilidade do usuário
no manuseio da ferramenta;
- Avaliação com enfoque no ambiente sócio cultural: compara os prós e
contras do curso EaD com relação ao método tradicional baseando-se no custo benefício
e nos estímulos que podem influenciar diretamente nos estudos;
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-Avaliação na abordagem dos professores: avaliam os materiais utilizados, a
disponibilidade de acesso e a igualdade de oportunidades por parte dos professores para
os alunos;
Segundo (PRATES e BARBOSA, 2003, p.3), “antes de declarar um software
pronto para uso, é importante saber se ele apoia adequadamente os usuários, nas suas
tarefas e no ambiente em que será utilizado”. Dessa forma é notória a importância de
avaliações de qualidade do software, para descobrir se as funcionalidades e a interface
do software em questão podem influenciar na aprendizagem do usuário.
2.7.1 Métodos de avaliação de Ambientes Virtuais de Aprendizagem
Para realizar o processo de avaliação, o instrumento de questionários se mostrou
mais eficaz, devido à possibilidade de ter uma grande quantidade de dados juntamente
com informações mais detalhadas sobre o grupo de pessoas avaliadas, além da sua
facilidade de aplicação.
Segundo Dixon (2001) citado por (FRANCISCATO et al.,2008, p.5) “a
aplicação de questionários podem ser realizada de forma presencial ou online,
apresentando as seguintes vantagens: rapidez na coleta dos dados, uso de grandes
amostras, menor custo de administração e processamento e taxas de retorno mais altas.”.
Apesar de todas essas vantagens é necessário que o mesmo seja desenvolvido de forma
cuidadosa, pois através desse método é que o avaliador poderá obter e concluir os
resultados.
2.8 Usabilidade
Usabilidade é uma técnica de avaliação de interfaces que busca facilitar a
iteração com o usuário, tornando o mesmo vantajoso, prático e capaz de realizar uma
tarefa com eficiência e eficácia.
Com o intuito de elaborar um modelo de avaliação da usabilidade do software,
foi criada a ISO 9241-11(1998) que segundo a ABNT (2002, p.2)
Esclarece os benefícios de medir a usabilidade em termos de desempenho e
satisfação do usuário. Estes são medidos pela extensão na qual os objetivos
pretendidos de uso são alcançados, pelos recursos gastos para alcançar os
objetivos pretendidos e pela extensão na qual o usuário considera aceitável o
uso do produto.
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Ainda segundo a ISO 9241-11 a usabilidade pode ser medida por três fatores
principais:
Eficácia: Avalia se o usuário alcançou o seu objetivo, considerando a tarefa finalizada e
a qualidade do resultado obtido.
Eficiência: Avalia a quantidade de esforços e recursos utilizados pelo usuário para se
chegar a um determinado objetivo.
Satisfação: Avalia a satisfação e o conforto que o usuário sente ao utilizar determinada
interface.
Seguindo a mesma linha de pensamento Preece et al., (2002), cita que a
usabilidade permite avaliar a qualidade de um sistema com relação a fatores que os
projetistas definem como sendo prioritários ao sistema. Alguns fatores que compõem a
usabilidade são:
- Facilidade de aprendizagem: é baseado no tempo em que o usuário leva para
aprender e compreender a ferramenta, desenvolvendo e aplicando metodologias, para
que assim seja possível analisar seu desempenho;
- Facilidade de uso: este associado à maneira que o usuário aprende a utilizar a
ferramenta, não importando sua capacidade intelectual;
- Eficiência de uso e produtividade: é utilizado para averiguar se a ferramenta faz com
eficiência aquilo que a que se propõem, e se o usuário consegue executar o que precisa
de forma rápida e eficaz;
- Satisfação do usuário: destaca de maneira subjetiva as emoções do usuário durante a
execução das tarefas, sejam elas positivas ou negativas;
- Flexibilidade: se refere à disponibilidade que a ferramenta oferece de resolver o
mesmo problema de maneiras diferentes;
- Utilidade: se refere o quanto à ferramenta é útil para suprir a necessidade de seus
usuários, fornecendo assim vantagens e satisfação;
- Segurança no uso: verifica se a ferramenta disponibiliza proteções contra fatores
perigosos e desfavoráveis para o usuário, principalmente para os possíveis erros;
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3. Metodologia Para o Desenvolvimento do Trabalho
A metodologia adotada para este trabalho foi pautada em fundamentação
bibliográfica sobre os temas relacionados. Nesta fase, foi realizado um levantamento de
alguns pontos preliminares para que a pesquisa fosse desenvolvida, dentre eles, a
ferramenta, o local, o público alvo, o desenvolvimento e como a pesquisa seria aplicada.
Segundo (Prates e Barbosa, 2003, p. 8), “existem várias técnicas disponíveis
para se coletar dados sobre a interface de um software e se fazer a análise da sua
qualidade de uso. A decisão sobre que técnica utilizar depende principalmente da
disponibilidade dos recursos que se tem, e o objetivo da avaliação a ser feita.”
3.1 Etapas de Desenvolvimento
3.1.1 Etapas de Desenvolvimento do Trabalho
Para o desenvolvimento da pesquisa foi iniciada uma oficina, com isso foram
instalados pelo autor todos os softwares necessários no laboratório de software na
Secretaria de Educação a Distância (SEaD) na FURG. Dentre os softwares instalados
foram: OpenSim, a qual foi a plataforma escolhida para a execução da pesquisa;
CmapTool, onde foi definido o planejamento e a roteirização das tarefas a serem
executadas; Moodle que armazenou os dados registrados no MV como, por exemplo, as
interações pelo chat; Sloodle que integrou o Moodle ao OpenSim; Singularity Viewer
que foi o visualizador do ambiente virtual; Scratch que foi utilizado para realizar a
iteratividade dos objetos no MV.
3.1.2 Público Alvo
Para este trabalho foram convidados sete tutores do curso de especialização à
distância chamado TICEDU12, que se dividiram em duas pessoas do sexo masculino e
cinco pessoas do sexo feminino, sendo todos na faixa de 25 a 50 anos, e cursando a pósgraduação, o curso era ofertado pela Secretaria de Educação a Distância (SeAD) da
FURG. Em seguida foram convidados dois alunos da FURG para participar do trabalho,
sendo um cursando o mestrado em Engenharia da Computação e o outro cursando o
curso de Sistemas de Informação. Todo público alvo teve a oportunidade de manipular e
12

Curso de Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação (TICEDU), disponível para acesso
em : < http://www.uab.furg.br/file.php/1/01_sobre_o_curso/TIC_EDU/tic_edu/index.html>
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executar atividades na plataforma OpenSim para que assim fosse possível realizar uma
avaliação da usabilidade técnica da mesma feita pelo autor.
3.2. Metodologia para o Desenvolvimento da Oficina

O desenvolvimento do trabalho foi realizado através de uma oficina composta de
aulas interativas, onde os usuários tiveram a oportunidade de desenvolver um Projeto de
Ação da Escola (PAE), a qual é parte integrante da disciplina de Objetos Virtuais de
Aprendizagem do curso TICEDU, através da manipulação da ferramenta OpenSim e de
seus softwares colaborativos.
Foi aplicado um questionário prévio sobre avaliação de usabilidade técnica do
ferramental, como forma de verificar o nível de conhecimento a cerca do tema. Após
análise dos dados, iniciou-se a utilização do mapa conceitual Cmaptools, sobre o PAE,
onde foi organizado todo o passo a passo das tarefas e suas requisições, abaixo pode ser
observado na Figura 8 à estruturação do modelo proposto.
Figura 8. Mapa Conceitual Desenvolvido Durante a Oficina

Fonte: Autor

Após esse primeiro acesso os usuários tiveram um breve reconhecimento do
ambiente e utilização de alguma de suas funcionalidades, abaixo pode ser observado um
exemplo na Figura 9.
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Figura 9. Edição do Avatar pelos Tutores

Fonte: Autor

No segundo momento da oficina, os usuários iniciaram com o desenvolvimento
do PAE, onde manusearam a ferramenta Sloodle para inserir objetos no Mundo Virtual,
abaixo pode ser observado um exemplo na Figura 10.
Figura 10. Resultado da Inserção de Objetos no Mundo Virtual

Fonte: Autor

Em seguida manipularam e criaram novos objetos, seguindo o roteiro do mapa
conceitual criado na primeira aula, e depois realizaram a inserção de conteúdos através
do Scratch abaixo pode ser observado um exemplo na Figura 11.
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Figura 11. Criação dos Objetos Através do Scratch

Fonte: Autor

No terceiro momento, deram continuação da criação dos objetos, e em seguida
os objetos foram organizados nas salas, abaixo pode ser observado um exemplo na
Figura 12.
Figura 12. Adição de Conteúdo Através do Scratch

Fonte: Autor

No quarto dia da oficina, teve uma interação sobre o curso e as atividades
desenvolvidas, finalizando com dois questionários, a serem respondidos, sendo um
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questionário sobre a avaliação de usabilidade técnica do ambiente virtual OpenSim e o
outro questionário perguntando sobre o potencial pedagógico da ferramenta.

3.3 Etapas de Avaliação
O método de avaliação do trabalho foi aplicado através de questionários, pois
além de atingir um grande número de pessoas, permite o anonimato e que o mesmo seja
respondido quando possível. Além disso, outra grande vantagem dos questionários e
com relação à facilidade e rapidez para se coletar e analisar os dados, foram
desenvolvidos quatro questionários pelo autor utilizando o software online Formulários
Google13.
As perguntas dos questionários utilizados no trabalho foram escolhidos e
desenvolvidos pelo autor, tendo como base outros modelos de questionários para avaliar
e validar, em função da temática, o que mais se aproximam do trabalho em questão.
Portanto os questionários aplicados podem ser vistos no Anexo 1, Anexo 2 e Anexo 3 e
Anexo 4.
3.3.1 Avaliação de Usabilidade Técnica
A Avaliação Técnica está associada a parâmetros e fundamentos de usabilidade,
cujo propósito é simplificar o manuseio de uma ferramenta por parte do usuário, sempre
buscando alternativas que torne seu uso atrativo. Segundo Reitz (2009) citado por
Bastos (2010, p.31) “a usabilidade técnica está relacionada aos critérios que objetivam
facilitar o uso e a eficiência das funções, objetos de interação e características das
interfaces”.
Além disso, é possível estimar a performance do usuário, com base no
desempenho esperado e o apresentado por ele. Porém alguns fatores tais como sistemas
complexos e de difícil acesso, demora na resposta dos comandos e interface não muito
agradável possam fazer o usuário desistir de utilizar o sistema devido a essas
deficiências.

13

Formulários Google disponível para uso em: < https://www.google.com/forms/about/>
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4. Resultados Obtidos
4.1 Resultados da Avaliação Prévia sobre o Ferramental Envolvido

Pode-se concluir a partir das respostas dos questionários realizados que a
instalação e o manuseio de diferentes softwares e softwares colaborativos para o
funcionamento correto do MV podem vir a ser um empecilho para sua utilização, além
da implantação de uma estrutura adequada.
Também foi possível observar através das respostas dos questionários que seria
melhor a existência de um único software o qual englobasse todas as funcionalidades
dos diferentes softwares e softwares colaborativos apresentados no trabalho, como:
CmapTools, Scratch entre outros, ou que o próprio Mundo Virtual já disponibilizasse
dessas funcionalidades.
Logo uma solução seria a criação dessa ferramenta capaz de contemplar todas
essas etapas pedagógicas. Outra solução seria a criação de materiais simplificados,
autoexplicativos, para um melhor entendimento e aprendizagem.
Na Figura 13 a seguir, notou-se que os usuários em sua maioria concordaram
que a instalações de diferentes softwares podem se tornar um empecilho para sua
utilização, onde três usuários, ou seja, 42.9% concordam totalmente e outros três
usuários, ou seja, 42.9% concordam parcialmente e apenas 14.2%, ou seja, apenas um
usuário acha que isso não é um problema, demonstrando que seria importante haver
uma capacitação por parte dos tutores nesse aspecto, para uma melhor apropriação
desses softwares.
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Figura 13. Questão Sobre a Instalação do MV

4 – Você acha que a instalação de diferentes softwares e ferramentas para o
funcionamento correto do mundo virtual pode se torna empecilho para sua
utilização?

1 - Discordo totalmente 2 - Discordo parcialmente 3 - Indiferente 4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo totalmente

Fonte: Autor

Na Figura 14 a seguir, notou-se que os usuários em sua maioria concordam que a
instalações de diferentes softwares colaborativos também podem ser um empecilho para
sua utilização, onde seis usuários, ou seja, 85.8% acreditam que sim, isso é um
empecilho e 14.2% ou seja, um usuário acredita que isso não é um empecilho,
demonstrando como na pergunta anterior a necessidade de uma capacitação por parte
dos tutores para uma melhor apropriação desses softwares.
Figura 14. Questão Sobre as Instalações dos Softwares Colaborativos

8 – Você acha que a instalação de diferentes softwares colaborativos para a criação
do mundo virtual pode se tornar um empecilho para sua utilização?

Fonte: Autor

Em seguida conforme a Figura 15 foram propostas duas soluções para os
usuários que acreditam que a instalações de diferentes softwares colaborativos pode se
torna empecilho para a utilização plena da plataforma, para que cada um escolhesse qual
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eles entendiam ser a melhor maneira de minimizar essas dificuldades, sendo assim os
mesmos se dividiram entre as duas opções, onde uma seria a criação de um software
que englobasse todas essas funcionalidades, a outra seria que o MV já disponibilizasse
dessas funcionalidades.
Figura 15. Soluções para os usuários

Se a resposta for sim, por quê?

Fonte: Autor

4.2 Resultados da Avaliação de Usabilidade Técnica
Neste âmbito, as respostas dos questionários realizados apresentaram que os
usuários tiveram uma dificuldade mediana quanto ao manuseio dos diferentes softwares
colaborativos, mesmo assim, ainda em relação à criação do conteúdo educacional
através dos MVs, foi observado que seria de interesse dos usuários criarem suas
próprias aulas, assim como a presença de um software que transforma uma aula 2D em
3D, pois em função dos esforços e do tempo demandado para a criação dos conteúdos, a
aplicação dos MVs perde parte das vantagens de ser adotado na educação.
Foi possível determinar também que a velocidade em que a plataforma responde
aos comandos, como links e opções de menus, foram qualificados pelos usuários como
rápida. Notou-se também que os usuários apresentaram rápida aprendizagem para
utilizar a parte principal do sistema, como o acesso ao mundo virtual e criação dos
objetos nele existente.

34

Para os conteúdos verificou-se que as informações da ferramenta foram expostas
de forma clara e compreensível, e de modo geral a apresentação da ferramenta é
agradável e atrativa. Porém observou-se que os usuários apresentaram interesse na
existência de um tópico na ferramenta sobre perguntas/dúvidas mais frequentes.
Foi analisado a seguir na Figura 16, que cinco usuários, ou seja, 71.4% acharam
a utilização dos softwares colaborativos como sendo mediana e 28.6%, ou seja, dois
usuários acharam a utilização dos softwares colaborativos como sendo difícil, isso
provavelmente devido a esses softwares não serem tão simples de se manusear,
exigindo assim um conhecimento prévio por parte das pessoas que irá utiliza-lo.
Figura 16. Questão sete do Questionário Final

7 – Você achou difícil a utilização dos softwares colaborativos?

1 – Muito Fácil 2 - Fácil 3 - Indiferente 4 – Difícil 5 – Muito Difícil

Fonte: Autor

Abaixo na Figura 17, percebeu-se que quatro usuários, ou seja, 57.1% tem
interesse em criar suas próprias aulas no MV, mas devido ao custo de esforço e tempo
demandado para isso 28.6%, ou seja, dois usuários preferiam ter um software que
transformasse uma aula inicialmente 2D em 3D, e apenas um utilizador, ou seja, 14.3%
gostaria de ter uma pessoa que auxiliasse na criação das aulas.
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Figura 17. Questão seis do Questionário Final

6 – Com relação à criação do conteúdo para sua aula no mundo virtual?

Fonte: Autor

Já com relação aos comandos, foi visto abaixo na Figura 18, que houve uma
aprovação por parte dos usuários com relação à velocidade de resposta da plataforma,
onde apenas um usuário, ou seja, 14.2% achou indiferente a velocidade de respostas dos
comandos, e outros três usuários, ou seja, 42,9% concordaram parcialmente e mais
outros três usuários, ou seja, 42,9% concordaram totalmente que a plataforma responde
rapidamente aos comandos.

Figura 18. Questão de Velocidade do Questionário de Usabilidade

Velocidade: A plataforma responde rapidamente aos seus comandos (clicar em
links, botões, opções de menus, etc).

1 - Discordo totalmente 2 - Discordo parcialmente 3 - Indiferente 4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo totalmente

Fonte: Autor

Já na questão de manusear a parte principal do sistema, foi observado abaixo na
Figura 19, que houve uma aprendizagem rápida pela maioria dos usuários, onde um
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usuário, ou seja, 14.3% não conseguiu aprender rapidamente a utilizar a parte principal
do sistema, um segundo usuário, ou seja, 14.3% achou mediana sua aprendizagem da
parte principal do sistema, e outros cincos usuários obtiveram uma aprendizagem rápida
da parte principal do sistema, sendo quatro deles, ou seja, 57.1% concordando
parcialmente e um usuário, ou seja, 14.3% concordando totalmente.

Figura 19. Questão de Facilidade de Uso do Questionário de Usabilidade

Facilidade de uso: Aprendeu rapidamente a utilizar a parte principal do sistema
(acessar o mundo virtual, criar objetos, etc.)

1 - Discordo totalmente 2 - Discordo parcialmente 3 - Indiferente 4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo totalmente

Fonte: Autor

Já abaixo na Figura 20, notou-se que a maioria dos usuarios acharam que a
plataforma expoem suas informações de forma clara e compreensivel, onde dois
usuarios, ou seja, 28.6% acharam indiferente que as informações são expostas de forma
clara e compreensivel pela plataforma, outros dois usuários, ou seja, 28.6%
concordaram parcialmente que as informações são expostas de forma clara e
compreensivel pela plataforma, e outros três usuários, ou seja, 42.8% concordaram
totalmente que as informações são expostas de forma clara e compreensivel pela
plataforma.
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Figura 20. Questão de Conteúdo da Informação do Questionário de Usabilidade

Conteúdo da Informação: As informações da Plataforma são expostas de forma
clara e compreensível?

1 - Discordo totalmente 2 - Discordo parcialmente 3 - Indiferente 4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo totalmente

Fonte: Autor

Na Figura 21 a seguir foi percebido atraves das respostas dos usuários que no
geral eles acharam a apresentação da plataforma atrativa, onde 2 usuários, ou seja,
28.6% concordaram parcialmente e outros 5 usuários, ou seja, 71.4% concordaram
totalmente.
Figura 21. Questão Geral Sobre a Apresentação da Ferramenta do Questionário de Usabilidade

Geral: A apresentação (aparência, design, gráfico) é agradável e atrativa?

1 - Discordo totalmente 2 - Discordo parcialmente 3 - Indiferente 4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo totalmente

Fonte: Autor

Na Figura 22 a seguir notou-se atraves das respostas dos usuários que eles
gostariam que a ferramenta disponibilazasse de um tópico para perguntas/dúvidas
frequentes na busca de uma melhor comunicação e troca de informações, onde um
usuário, ou seja, 14.3% achou indiferente essa questão, outros 2 usuários, ou seja,
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28.6% concordaram parcialmente e 57.1%, ou seja, 4 usuários concordaram totalmente
que seria importante ter essa funcionalidade no MV.
Figura 22. Questão Geral do Questionário de Usabilidade

Geral: Gostaria que a plataforma apresentasse um local com perguntas/dúvidas
mais frequentes?

1 - Discordo totalmente 2 - Discordo parcialmente 3 - Indiferente 4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo totalmente

Fonte: Autor

4.3 Resultados da Avaliação Técnica da Plataforma OpenSim com base na ISO
9241-11
O OpenSim é uma ferramenta gratuita de MVs, que possibilita alterações em
seu código fonte sem nenhuma restrição. Estando em desenvolvimento constante, suas
versões apresentam cada vez mais estabilidade e melhorias em suas funcionalidades,
sendo assim uma ótima alternativa para diversas aplicações que possam ser realizadas
nesses mundos.
Desta forma foi realizado a atividade do projeto PAE na plataforma OpenSim
por dois alunos já experientes na área de usabilidade, sendo um deles aluno do mestrado
em Engenharia da Computação e o outro aluno do curso de Sistemas de Informação
ambos da FURG, com o intuito de avaliar através de um questionário seis dos oito
objetivos de usabilidade citados na ISO 9241-11 que é composta por três características
principais: eficácia, eficiência e satisfação conforme mostra a Tabela 1.
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Tabela 1. Objetivos de Usabilidade – Medidas de Eficácia, Eficiência e Satisfação.
Objetivos de
usabilidade
Usabilidade global

Definição

Medidas de eficácia

Avalia as medidas de
eficácia, eficiência e
satisfação
da
plataforma podendo
ser
especificadas
para tarefas globais
ou
para
tarefas
menores.

Medidas de eficiência

Medidas de Satisfação

Porcentagem
de Tempo para completar uma Escala de satisfação;
objetivos alcançados;
tarefa;
Porcentagem
de Tarefas completadas por Frequência
arbitrário;
usuários completando a unidade de tempo;
tarefa com sucesso;
Custo
monetário
de Frequência
reclamações;
Média da acurácia de realização da tarefa;
tarefas completadas;

de

uso
de

às Avalia
se
a
plataforma suporta e
necessidades para
guia o usuário no
usar facilmente
aprendizado do uso
do
sistema
facilmente.
Redução
de Avalia
se
a
necessidade
de plataforma
presta
suporte
assistência a seus
usuários, a fim de
atender
suas
necessidades,
de
modo a ajuda-los a
resolver problemas
ao invés de fornecer
treinamento.

Porcentagem de tarefas Tempo gasto na primeira Taxa de uso voluntário;
completadas
com tentativa;
sucesso na primeira
Eficiência
relativa
na
tentativa;
primeira tentativa;

Apreensibilidade

Avalia se o software
dispõe
de
características
que
facilite o teor de
aprendizado
do
usuário

Número de
aprendidas;

Avalia se o software
atinge os resultados
esperados apesar de
erros evidentes na
entrada, requerendo
nenhuma ou mínima
ação corretiva por
parte do usuário.

Porcentagem de erros Tempo gasto na correção Escala para tratamento de
erros;
corrigidos
ou de erros;
apresentados
pelo
sistema;

Avalia se o software
fornece
uma
qualidade para a
facilidade da leitura.

Porcentagem
de Tempo
para
ler Escala para desconforto
palavras
lidas corretamente um número visual;
corretamente em uma especificado de caracteres;
distância normal de
visualização;

Adequado

Tolerância a erros

Legibilidade

Número de referências Tempo produtivo;
Escala para satisfação com
para documentação;
recursos de apoio;
Tempo para aprender por
Número de chamadas critério;
ao suporte;
Número de acessos
para obter ajuda;

funções Tempo para aprender por Escala para facilidade de
critério;
aprendizado;

Porcentagem
de Tempo para reaprender por
usuários
que critério;
conseguem aprender
Eficiência relativa durante
por critério;
o aprendizado;

Número tolerado de
erros do usuário;

Fonte: (Adaptado ABNT, 2002, pag. 11)

Primeiramente foi apresentado pelo autor aos usuários a plataforma OpenSim e
suas funcionalidades, juntamente com uma explicação sobre a atividade a ser
desenvolvida. Em seguida houve uma conversa sobre a ISO 9241-11, onde foi mostrado
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e esclarecido para ambos os objetivos de usabilidade abordado na ISO 9241-11 e suas
medidas de eficácia, eficiência e satisfação.
Após a ambientalização por parte dos usuários tanto da plataforma OpenSim
quanto da ISO 9241-11, os mesmos desenvolveram a atividade proposta, e ao final
responderam a um questionários de seis perguntas desenvolvido pelo autor, onde os
mesmos fizeram uma média das três medidas de usabilidade, ou seja, eficácia, eficiência
e satisfação, dando uma nota de 1 a 5, onde 1 é muito ruim e 5 é muito bom, e em
seguida descreveram suas opiniões sobre cada aspecto.
Com base nisso é possível observar na Figura 23 a seguir, que os usuários
acharam a usabilidade global da plataforma como sendo razoável/bom, pois apesar de
os objetivos terem sido alcançados, os mesmos encontram certas dificuldades para
localizar algumas funcionalidades oferecidas pela plataforma.
Figura 23. Questão da Usabilidade Global da plataforma OpenSim

Fonte: Autor
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Já na Figura 24 a seguir, é possível observar, que os usuários acharam a
facilidade para utilizar a plataforma OpenSim como sendo razoável, pois apesar da
plataforma oferecer diversas possibilidades para construção do conhecimento, todas
essas possibilidades podem acabar tornando o uso confuso, principalmente para
usuários inexperiente.
Figura 24. Questão da Facilidade para utilizar a plataforma OpenSim

Fonte: Autor
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Na Figura 25 a seguir, é possível observar, que os usuários acharam o suporte
técnico da plataforma OpenSim como sendo muito ruim/ruim, pois o mesmo se
apresentava indisponível no momento da atividade.
Figura 25. Questão do Suporte Técnico da plataforma OpenSim

Fonte: Autor
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Já na questão de apreensibilidade conforme mostra a Figura 26 a seguir, é
possível observar, que os usuários acharam a mesma como sendo razoável/bom, pois
segundo eles a plataforma não é autoexplicativa e não possui um processo de
aprendizagem estruturado, o que acaba forçando a tentativa e erro para realizar suas
atividades.
Figura 26. Questão sobre a Apreensibilidade da plataforma OpenSim

Fonte: Autor
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Já com relação à tolerância a erros da plataforma conforme mostra a Figura 26 a
seguir, foi avaliada como sendo boa, pois na realização de toda a atividade proposta
ambos os usuários não tiveram erros de execução.
Figura 27. Questão sobre Tolerância a Erros da plataforma OpenSim

Fonte: Autor
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Na Figura 28 a seguir, é possível observar, que os usuários acharam a técnico da
plataforma OpenSim como sendo boa, pois o mesmo não apresentava desconforto
visual, alem de oferecer opção de edição de alguns recursos como por exemplo
mudança de texturas e aumento de fonte.
Figura 28. Questão sobre Legibilidade da plataforma OpenSim

Fonte: Autor
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5. Considerações Finais
Através deste estudo, tornou-se possível ressaltar a importância das
possibilidades pedagógicas diante do uso dos Mundos Virtuais na educação. Pois de
acordo com (Avila et.al, 2014) suas características, como seu poder de imersão e
representação autêntica de cenários reais, fazem deste uma nova tendência em termos de
recursos educacionais.
Desse modo a capacitação do docente sobre os ambientes imersivos se fez
necessária, onde no presente estudo buscou-se a realização do mesmo através de um
mini-curso, o qual teve como intuito o conhecimento e apropriação do uso da
plataforma.
Neste ponto do estudo, pode-se concluir através do grupo abordado que há a
aceitação do uso dos MVs aplicados a educação quando voltados ao melhoramento do
desempenho dos alunos. Embora haja essa aceitação ainda existem barreiras que
impedem uma utilização plena, como a instalação de diferentes softwares e softwares
colaborativos. Pois de acordo com o estudo, a implantação dessas estruturas demandam
grandes esforços e tempo de trabalho para o funcionamento das mesmas.
Quando avaliado o uso da plataforma para a criação de conteúdos pedagógicos
obteve-se uma grande aprovação, porém a utilização de diferentes softwares
colaborativos pode ocasionar o desinteresse de uso, pois além do tempo demandado
para a criação de conteúdos, o aprendizado desses softwares se faz presente. Pode-se
analisar também através dos questionários, o interesse por parte dos tutores na
existência de uma ferramenta capaz de tornar uma aula originalmente 2D em 3D, ou até
mesmo a presença constante de uma pessoa capacitada para auxilio na utilização dos
softwares.
Avaliando a usabilidade da plataforma foi possível determinar que a mesma
apresenta uma velocidade de resposta rápida diante os comandos. Logo as informações
da ferramenta foram expostas de forma clara e compreensível, e de modo geral possui
uma apresentação atrativa, onde os tutores obtiveram uma aprendizagem rápida quanto
à utilização da parte principal do sistema. Porém foi de interesse dos tutores a existência
de um tópico na ferramenta o qual possibilite perguntas/duvidas mais frequentes.
Já a avaliação da plataforma OpenSim fundamentada na ISO 9241-11 pode-se
concluir através do grupo abordado que o suporte técnico da plataforma foi classificado
como ruim, devido a não estar disponível na hora da realização da atividade. Já com
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relação à usabilidade global, a facilidade de utilização, a apreensibilidade e a
legibilidade da plataforma, todos foram classificados como sendo razoável/bom, apesar
de algumas resalvas citadas pelos usuários. E finalmente a parte de tolerância a erros da
plataforma foi classificada como sendo bom/muito bom devido a mesma não apresentar
erros durante a execução das atividades.
Portanto, os Mundos Virtuais através do OpenSim apresenta vastas
possibilidades de uso conforme a literatura, o qual o torna capaz de ser aplicado em
metodologias de ensino. Porém, foi possível constatar que essa plataforma ainda requer
adaptações com finalidade de melhorar sua usabilidade técnica, a fim de realizar
trabalhos com suporte a projetos de aprendizagem.
5.1 Trabalhos Futuros
 Melhorar a metodologia de avaliação de mundos virtuais, incluindo as sugestões
apontadas no presente trabalho buscando novas metodologias de avaliações
existentes;
 Realizar novas capacitações docentes tendo por base a estratégia já abordada
neste trabalho;
 Desenvolvimento de uma ferramenta que englobasse todos os softwares
colaborativos;
 Desenvolvimento de uma ferramenta capaz de tornar uma aula originalmente
2D em 3D;
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ANEXOS
ANEXO 1 : Questionário de conhecimento prévio do usuário sobre a ferramenta.
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ANEXO 2 : Questionário de Usabilidade.
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ANEXO 3: Questionário Final.
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ANEXO 4: Objetivos de Usabilidade – Medidas de Eficácia, Eficiência e Satisfação
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