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RESUMO

O  desenvolvimento  tecnológico  contínuo  tem  conduzido  a  uma  verdadeira  revolução  e

renovação  dos  meios  digitais,  isso  implica  na  criação  de  novas  formas  de  interação  e

aquisição  de  conhecimentos.  Novos  recursos  são  capazes  de  modificar  o  processo  de

aprendizagem,  entre  eles  temos  a  Computação  Gráfica  Tridimensional  com  grande

aplicabilidade.  Ela  permite  substituir  modelos  que  exigem  mais  recursos  por  um

desenvolvimento de baixo custo, além de proporcionar maior abstração, ajudando na criação

de imagens complexas. Este tipo de ferramenta 3D vem sendo cada vez mais utilizada pelos

docentes para apoiar o ensino, por ser algo mais próximo da linguagem dos alunos. Tendo isso

em vista,  este  trabalho buscou recuperar  e  analisar  os  estudos científicos  que apresentam

alguma contribuição do uso da modelagem tridimensional como ferramenta para docência em

relação as tecnologias e as estratégias educacionais. Para isso, realizou-se a condução de uma

Revisão  Bibliográfica  Sistemática  (RBS)  com  questões  norteadoras.  Para  a  pesquisa  foi

utilizado um protocolo  adaptado que descreve os  detalhes  do planejamento,  condução da

busca  e  extração  e  armazenamento  de  dados.  Através  da  análise  dos  estudos  relevantes,

observou-se  que  há  uma  carência  de  trabalhos  que  sistematizem  os  passos  do

desenvolvimento  e  aplicação  das  abordagens.  É  dada  uma  maior  atenção  a  aspectos  de

software do que aos aspectos educacionais. Foram identificadas seis abordagens diferentes,

dentre elas abordagens voltadas para jogos e para aprendizagem colaborativa com o uso de

AR (Realidade Aumentada).  Também foram identificadas  prevalências de interfaces  GUIs

(Graphical User Interface), em segundo a utilização de NUIs (Natural User Interface), além de

aspectos  do  desenvolvimento  de  software.  Caracterizou-se  o  estado  da  arte  referente  aos

recursos  para  ferramentas  3D,  observando  as  abordagens  e  tecnologias  mais  utilizadas,

tornando mais compreensível a utilização e concepção desse tipo de ferramenta.

Palavras-chave: Ferramentas 3D. Docência. Abordagens Pedagógicas.



ABSTRACT

Continuous  technological  development  has  led  to  a  revolution  and renewal  of  the  digital

media. This implies that new forms of interaction and acquisition of knowledge are created.

New resources are now able to modify the learning process, among these resources we have

the Three-Dimensional Computer Graphics with large application. This can replace models

that require more resources for a low cost development. In addition it can provide greater

abstraction and help to create complex images. This type of 3D tool has been increasingly

used by teachers to support teaching, because it is something closer to the language of the

students.  This work seeks to recover and analyze the scientific studies that contribute to the

use  of  three-dimensional  modeling  as  a  tool  for  teaching  with  regard  to  technology and

educational  strategies.  For  this  purpose,  a  Systematic  Bibliographic  Review  (RBS)  with

research questions was developed and an adapted protocol was used to describe the details of

the planning, the conduction of search and data extraction, and storage. Through the analysis

of relevant studies, it was observed that there is a lack of work addressing the steps of the

development and application. Greater attention is given to the aspects of software than to the

educational aspects. Six different approaches were identified, among them, games-oriented

approaches  and  collaborative  learning  with  the  use  of  AR  (Augmented  Reality).  It  also

identified prevalences of GUIs (Graphical User Interface), secondly the use of NUIs (Natural

User Interface), as well as aspects of software development.This study characterized the state

of the art regarding the resources for 3D tools, observed the approaches and technologies most

often used, and made the use and design of this tool more understandable.

Keywords: 3D Tools. Teaching. Pedagogical Approaches.
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1 INTRODUÇÃO

Com os contínuos avanços que a área de Tecnologias Digitais de Informação e

Comunicação  (TDIC)  e  da  Web tem  apresentado,  há  uma  mudança  de  comportamento

relacionado ao modo como as pessoas interagem, estudam e buscam informações (LANZI et

al., 2013,  p.  51).  Silva  (2017)  corrobora  esse  pensamento  e  aponta  ainda  que  as  TDICs

possibilitam novas  realidades,  pensamentos  e  ideias  por  meio  de  uma riqueza  infinita  de

materiais. Como resultado deste ambiente onipresente e o grande volume de interação com a

tecnologia, os alunos de hoje, conhecidos como “Nativos Digitais”, que nasceram imersos em

tecnologias  digitais,  pensam  e  processam  as  informações  bem  diferentes  das  gerações

anteriores (PRENSKY, 2001).

A popularização das TDICs é proporcional ao avanço tecnológico. O desafio para

os  profissionais  da informação e  educadores  é  utilizar  estas  tecnologias  para  mobilizar  e

potencializar  essas  competências  no  âmbito  educacional.  Viabilizando  outras  formas  de

representar conteúdos e o uso de novas tecnologias digitais aplicadas à educação. Visto que,

tanto os “Nativos Digitais” quanto os “Imigrantes Digitais”, já as utilizam para a construção

de conhecimento (LANZI et al., 2013, p. 61).

Muitos  professores  e  pesquisadores  têm  proposto  e  avaliado  o  uso  de  novas

tecnologias em sala de aula. O relatório anual da New Media Consortium (NMC), o Horizon

Report – Higher Education Edition (JOHNSON et al., 2016, JOHNSON  et al,. 2018), cita

algumas das tecnologias e estratégias educacionais importantes de serem desenvolvidas no

ensino superior.  São algumas  das  principais  tendências  tecnológicas  para  a  educação nos

próximos  anos,  de  acordo  com  o  relatório:  vídeo  3D,  jogos,  “gamificação”,  realidade

virtual/aumentada/misturada, laboratórios virtuais, visualização da informação.

Qualquer  tipo  de  recurso  digital  que  possa  ser  reutilizado  para  apoiar  a

aprendizagem pode ser considerado um objeto de aprendizagem de acordo com Wiley (2000).

A  aprendizagem  é  potencializada  quando  realizada  em  ambientes  que  combinam  as

representações do conhecimento em linguagens verbais (palavras impressas, palavras faladas)

e não verbais (ilustrações, fotografias, vídeo e animação), utilizando a modalidade mista para

as apresentações desse conhecimento (visuais e auditivas) (FLÔRES; TAROUCO, 2008, p.

5).  Esses  recursos  estimulam processos  cognitivos  como percepção,  memória,  linguagem,

pensamento  e  outros.  Quando  bem  utilizados  podem  ser  grandes  aliados  no  processo

educativo, mas para isso, é necessário clareza dos objetivos que se deseja alcançar, aliado à

boas estratégias.
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O  uso  da  tecnologia  3D  encontra-se  cada  vez  mais  em  diversas  áreas  do

conhecimento humano, visto ser um instrumento transversal a várias áreas de conhecimento.

Temos aplicações, por exemplo, na medicina, na arquitetura (para simulações e ensino), na

indústria (para garantir a precisão dos projetos), no entretenimento (para criar personagens e

cenários virtuais) e em diversas outras (AZEVEDO; CONCI, 2003, p. 121). Em um projeto

que envolve a utilização de 3D, as imagens projetadas são modeladas em três dimensões.

Estas possuem informações sobre altura, largura e profundidade, isto possibilita uma maior

interpretação do ambiente e consequentemente uma melhor interpretação do projeto.

Outros,  no  entanto,  pensam  que  visualizações  com  técnicas  3D  facilitam  o

entendimento por meio do sistema visual humano (IRANI, 2003, p. 3), pois acreditam que a

inclusão  de  elementos  esteticamente  atraentes,  como  gráficos  3D  e  animações,  podem

melhorar e mobilizar os recursos de interpretação, a intuição e a capacidade de memorização.

Além disso, a semelhança dos gráficos 3D com o mundo real permite que a representação da

informação se pareça mais “natural”, quando construída através do uso de metáforas (FILHO,

2014, p. 19).

Baseando-se  nas  condições  de  desenvolvimento  tecnológico  contínuo,  nos

desafios pedagógicos para a aplicação de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação

(TDICs) em educação, presentes na elaboração de materiais didáticos, bem como no potencial

de integração que a modelagem 3D pode oferecer.  Este Trabalho de Conclusão de Curso,

propõe-se em analisar os estudos científicos que apresentam alguma contribuição do uso da

modelagem  tridimensional  como  ferramenta  para  docência,  com  o  objetivo  de

potencialmente contribuir para a concepção de ferramentas. 

Nesta  análise,  serão  abordados  conceitos  sobre  tecnologias  que  envolvem  a

modelagem  tridimensional  gráfica  e  as  aplicações  em  forma  de  ferramentas  digitais  em

contextos  educacionais.  Além de  apresentar  as  tecnologias  envolvidas,  os  processos  e  as

abordagens de desenvolvimento, para que os professores e profissionais de desenvolvimento

consigam  idealizar  futuras  ferramentas.  Como  também  se  familiarizar  com  alguns  dos

conceitos já propostos.

1.1 Justificativa e Relevância

Os recursos digitais em 3D evoluíram muito com a evolução da tecnologia e da

internet  e  estão  assumindo  um  papel  importante  na  aprendizagem.  A CG  (Computação

Gráfica) se encontra cada vez mais em diversas áreas com um grande leque de aplicações. É
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possível substituir o uso de modelos físicos, que exigem mais recursos, por modelos virtuais,

que tornam o desenvolvimento mais acessível e de baixo custo, isto tornou seu uso popular.

Além de proporcionar uma maior abstração, ajudando na criação de imagens complexas e, em

muitos casos, não imaginadas. 

Devido a esse panorama, ferramentas virtuais vêm conquistando espaço em salas

de aula. Elas vêm sendo cada vez mais utilizadas pelos docentes como ferramenta para apoiar

o ensino,  aprendizagem e avaliação, que se utilizam de diversas estratégias e tecnologias.

Visto que desperta um grande interesse no aluno e na aluna, excluindo, em muitos casos, os

problemas de aprendizagem voltados para a visualização e compreensão, já que tornam as

informações  algo  mais  próximo da  linguagem dos  alunos.  Além disso,  estas  ferramentas

virtuais não apenas aprimoram o ensino-aprendizagem como ampliam as potencialidades de

trabalhar diversos conteúdos da disciplina. Assim, este trabalho, mais amplamente, pretende

colaborar para o debate sobre ferramentas digitais para docência ao discutir  tecnologias e

estratégias de desenvolvimento.

1.1 Objetivos

Dentro do cenário exposto, se situa o objetivo geral e os específicos do estudo

desta pesquisa.

1.1 Objetivo Geral

O principal objetivo desta pesquisa é analisar estudos científicos que apresentam

contribuição a partir do uso da modelagem 3D como ferramenta para docência em relação à

tecnologia e estratégias educacionais.

O objetivo geral mobiliza a elaboração das seguintes questões de estudo: 

(a) Quais as características de tecnologia das ferramentas para docência que se utilizam da

modelagem 3D? 
(b) Quais processos e abordagens existem no desenvolvimento dessas ferramentas 3D?
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1.2 Objetivos Específicos

De modo a alcançar o objetivo principal, é necessária a delimitação dos seguintes 

objetivos específicos:

 Realizar uma Revisão Sistemática acerca do desenvolvimento de ferramentas com o 

uso de modelagem 3D voltadas à docência do ensino superior;

 Identificar as tecnologias e abordagens relacionadas ao desenvolvimento das 

ferramentas;

 Elaborar um instrumento de coleta específico, com diferentes domínios de análise. 

A fim de organizar a apresentação deste trabalho, o documento foi dividido em

cinco capítulos. O primeiro capítulo faz uma introdução ao tema, apresentando justificativa,

relevância do tema e objetivos propostos para realização do trabalho. O segundo apresenta a

fundamentação teórica necessária para o entendimento do trabalho. Inicialmente é feito um

mapeamento histórico da tecnologia 3D e da computação gráfica. Após, são apresentados a

aplicação dessas tecnologias e o capítulo é concluído com a utilização dessas tecnologias na

educação. O terceiro capítulo descreve a metodologia utilizada para realizar este trabalho,

detalhando  os  passos  do  protocolo  para  o  desenvolvimento  da  pesquisa,  indicando  o

planejamento, condução das buscas, extração de dados, após é feita a análise dos dados. O

capítulo 4 trata da discussão sobre a análise dos resultados. Por fim, o capítulo 5 descreve as

considerações gerais sobre as resultantes do estudo.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este trabalho busca mostrar a utilização da Computação Gráfica Tridimensional

como uma ferramenta, possibilitando o desenvolvimento de novas didáticas de metodologias

para docência. Sendo assim, a construção de um mapeamento histórico do desenvolvimento

da Tecnologia 3D e da Computação Gráfica pode auxiliar a entender como surgiram essas

tecnologias  e  quais  competências  estão  relacionadas  a  elas  para  o  desenvolvimento  de

produtos tridimensionais digitais e suas aplicabilidades na docência.

2.1 Desenvolvimento da Tecnologia 3D

A filosofia, a matemática e as artes tinham níveis próximos de importância para os

gregos e isso os tornava pensadores ecléticos, não somente na filosofia e nas ciências, mas

também nas artes. Por volta de 280 a.C. Euclides percebeu que olhando cenas ligeiramente

diferentes de um mesmo objeto,  se produzia um efeito  tridimensional  (IIZUKA, 2009, p.

459).  Alguns  estudiosos  gregos  tinham  familiaridade  com  as  leis  da  perspectiva,  nas

representações dramáticas os geômetras ajudavam os desenhistas mostrando como as leis da

perspectiva podiam ser empregadas para criar  efeitos mais realistas e  naturais  (SANTOS;

GUEDES, 2007, p. 2). Mais adiante na história, com o trabalho “La Géométrie”, Descartes,

conhecido  como o  pai  da  geometria  espacial,  incluiu  aplicação  de  álgebra  na  geometria,

produzindo assim a geometria cartesiana. Por isso, o sistema cartesiano e a geometria podem

ser considerados uma das bases mais importantes da Computação Gráfica (PEDDIE, 2013, p.

33).

Dessa  condição  se  pode  avançar  para  a  compreensão  do termo estereoscopia,

muito importante para o tema do trabalho. Este tem origem em dois outros termos gregos que

representam: “visão” e “sólido”. Sendo este o nome de um fenômeno natural humano que

acontece  através  da  disparidade  na  imagem  vista  por  cada  olho  devido  à  diferença  de

perspectiva  (TOMOYOSE,  2010,  p.  24).  Como  os  olhos  estão  posicionados  em  lugares

diferentes, cada um vê uma imagem de forma diferente, essa diferença é chamada disparidade

binocular.  O  cérebro  usa  essas  diferenças  para  obter  a  distância  relativa  dos  objetos,  os

estímulos visuais usados pelo cérebro determinam a profundidade, formando assim imagens

3D (AZEVEDO; CONCI, 2003, p. 13). 

Em 1838, o pesquisador Charles Wheatstone criou na Inglaterra o Estereoscópio

que é um equipamento baseado na combinação de lentes e espelhos capaz de gerar imagens
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3D  a  partir  de  imagens  2D,  combinando  duas  imagens  com uma  perspectiva  levemente

diferente uma da outra e as direcionando individualmente para cada olho, criando assim a

ilusão de profundidade (TOMOYOSE, 2010, p. 32).  Em 1849, David Brewster aprimorou o

estereoscópio, se tornando algo bastante popular em fotografias na Europa e Estados Unidos.

Já em 1858, Wilhelm Rollman na Alemanha mostrou o Anaglifo, que foi desenvolvido por

Joseph  D’Almeida  na  França  cinco  anos  depois.  O  Anaglifo  se  utiliza  de  cores

complementares para separar as vistas da esquerda e da direita, assim, caso a imagem seja

convertida em um par estereoscópico vermelho e azul, o observador deverá usar um par de

óculos com os filtros vermelho e azul para ver em 3D (IIZUKA, 2006, p. 47; KONRAD, J.;

HALLE, 2007, p. 99). (Figura 1).

Figura 1 – Esquema do funcionamento de estereoscópios e anaglifo

Fonte: Elaborada pelo Autor (2018).

No século 19, após a invenção do cinema, novos experimentos com estereoscopia

foram surgindo. O primeiro filme em 3D exibido para uma audiência paga foi The Power of

Love, que estreou em Los Angeles em 1922, embora experimentos não comerciais tenham

sido  feitos  antes  disso.  No  entanto,  os  espectadores  não  parecem ter  manifestado  muito

interesse em filmes estereoscópicos, principalmente devido alguns incômodos causados pelo

uso dos óculos. No início dos anos 50 foi que Hollywood começou a olhar para o 3D como

um truque de marketing. Em 1952, o primeiro filme 3D moderno colorido foi lançado: Bwana

Devil.  Óculos  azul-avermelhados  anáglifos,  eram  usados  em  quadrinhos,  revistas  e  na

indústria cinematográfica que produziu vários filmes nas décadas de 50 e 60. Porém devido as

histórias de pouco impacto para o público, alto custo de produção e cansaço visual, o conceito

efetivamente morreu (PEDDIE, 2013, p. 381; BYOUNGHO, 2013, p. 36). 

A Polarização 3D começou a  se  popularizar  de  1980 em diante,  o  parque da

Disney World, optou pelo uso de lentes polarizadas a anaglifos (PEDDIE, 2013, p. 393). A
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polarização se utiliza do conceito da estereoscopia, porém em relação às direções das ondas

da luz. As imagens da esquerda e da direita devem estar sobrepostas, mas com polarizações

diferentes, há uma necessidade do observador utilizar um óculos com filtros polarizadores

apropriados  para  filtrar  a  direção  da  luz  e  receber  a  imagem  correta  em  cada  olho

(TOMOYOSE, 2010, p. 45). (Figura 2). 

Figura 2 – Esquema do funcionamento da polarização da luz

Fonte: Elaborada pelo Autor (2018).

No século 21, uma nova geração de aparelhos de Displays LCD e plasma tomou o

mercado, por conta de sua qualidade de imagem e cores. Com o rápido desenvolvimento de

melhores  dispositivos  de  exibição,  as  pessoas  começaram  a  se  concentrar  na  exibição

tridimensional: na direção do olho nu e na direção 3D imersiva (KUNIC e SEGO, 2011, p.

127;  BOWMAN,  2006,  p.  2).  Com  o  surpreendente  desenvolvimento  da  tecnologia,  as

funções e o serviço dos produtos digitais são aprimorados constantemente, os hardwares e

softwares de computadores se tornam mais inteligentes para oferecer aos usuários uma melhor

visualização e experiência. De tal forma que se dispensou a necessidade de simular efeitos

ópticos  em três  dimensões  e  passou  a  existir  ambientes  gráficos  tridimensionais  digitais,

proporcionando  uma imersão  maior  com auxílio  de  computadores  e  dispositivos  digitais.

(Figura 3).
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Figura 3 – Linha do Tempo da Tecnologia 3D Estereoscópica

Fonte: Elaborada pelo Autor (2018).

2.2 Desenvolvimento da Computação Gráfica

A Computação Gráfica é  uma ciência que se utiliza da aplicação de fórmulas

matemáticas através da interação homem-computador através de dispositivos como monitor,

teclado e mouse. Em virtude de visualizar, transformar e processar uma imagem, modelagem

ou animação, sendo usadas para a pesquisa científica, fins artísticos e nas indústrias, para

projetar, testar e anunciar produtos, entre outras diversas aplicações. Ela é considerada uma

ferramenta de concepção, auxiliando na criação de imagens complexas ou nem imaginadas

(AZEVEDO;  CONCI,  2003,  p.  3).  Alguns  dos  primeiros  algoritmos  desenvolvidos  que

usaram funções matemáticas para criar simulações do mundo real ainda estão em uso hoje ou

são  a  base  para  programas  ainda  mais  sofisticados  (PEDDIE,  2013).  Segundo  a  ISO  –

(International Organization for Standardization), a definição de Computação Gráfica é: “um

conjunto de ferramentas e técnicas para converter dados para um ou de um dispositivo gráfico

através do computador” (ENDERLE et al., 1987). (Figura 4).
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Figura 4 – Algoritmos de software usados para criar imagens 3D

Fonte: Adaptado de The history of visual magic in computers (2013).

A Computação Gráfica se baseia em pixels que são pontos que fazem com que a

imagem seja sintetizada visualmente em um monitor,  seja em 2D ou 3D por  modelagem

tridimensional.  O  processo  de  modelagem gráfica  tridimensional  consiste  em utilizar  um

software de modelagem 3D para descrever um modelo, objeto ou cena, através da aplicação

de técnicas, de forma que se possa desenhá-lo em três dimensões. Visto que isso engloba dois

tópicos de estudo: formas de representação dos objetos, que se preocupa com a forma (ou

estruturas  de  dados)  como  os  modelos  são  armazenados;  e  técnicas  de  modelagem  dos

objetos, que trata das técnicas interativas (e também das interfaces) que podem ser usadas

para criar um modelo de objeto. (MANSSOUR et al, 2006, p. 4). 

Antes de apresentar o histórico da CG, deve-se considerar que o desenvolvimento

de aplicações gráficas depende do hardware. A criação e evolução dos dispositivos gráficos

possibilitaram  os  avanços  na  área  de  CG.  Neste  sentido,  um  marco  importante  foi  o

desenvolvimento  do  primeiro  computador  a  possuir  recursos  gráficos  de  visualização  de

dados  numéricos.  O  Whirlwind  I,  foi  desenvolvido  pelo  MIT (Massachusetts  Institute  of

Technology) na década de 50, sendo dedicado a finalidades militares (MANSSOUR  et al,
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2006; AZEVEDO; CONCI, 2003).

O conceito de CG interativa da forma que conhecemos, foi desenvolvido pelo

Ivan Sutherland na sua tese de doutorado na década de 60. Ele introduziu as estruturas de

dados para o armazenamento de hierarquias construídas através da replicação de componentes

básicos. Além de desenvolver técnicas de interação que usavam o teclado e a caneta ótica para

desenhar,  apontar  e  escolher  alternativas.  No  decorrer  dos  estudos  foi  desenvolvido  o

Sketchpad, um revolucionário programa de computador que permitia copiar figuras, movê-las,

girá-las  ou  redimensioná-las,  mantendo  suas  propriedades  básicas.  Os  conceitos  de

estruturação  de  dados,  bem  como  o  núcleo  da  noção  de  computação  gráfica  interativa,

levaram  a  General  Motors  a  desenvolver  em  1965  o  precursor  dos  programas  de  CAD

(Computer Aided Design) (MANSSOUR et al, 2006; AZEVEDO; CONCI, 2003; PEDDIE,

2013). 

No ano de 1970, vários pesquisadores desenvolveram técnicas e algoritmos que

são utilizados até hoje. Houve a introdução do Gouraud Shading, técnica de sombreamento

das faces de um determinado modelo, onde é possível criar a ilusão de curvaturas na malha de

polígonos,  a  deixando  mais  suave  (Figura  5).  Em  1974,  Ed  Catmull  inventa  o  Texture

Mapping, método que consiste na aplicação de texturas 2D às faces de objetos 3D fazendo

com que estas se tornassem mais realistas. Ele também desenvolveu o algoritmo de remoção

de superfícies escondidas  Z-Buffer, conhecido como  buffer de profundidade, na geração de

imagens  3D  (render)  são  determinados  quais  serão  os  objetos  visíveis  e  quais  serão

encobertos  para  não  serem  incluídos  na  imagem  gerada.  (MANSSOUR  et  al, 2006;

AZEVEDO e CONCI, 2003; PEDDIE, 2013). Outros fatos importantes dessa década foram: o

reconhecimento da computação gráfica como área específica da ciência da computação e o

surgimento  de  congressos  específicos  em computação  gráfica  como  o  SIGGRAPH  (The

Special Interest Group on Graphics).
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Figura 5 – Evolução dos efeitos 3D

Fonte: Elaborada pelo Autor (2018).

Mais tarde, James Blinn (1978) desenvolveu o Bump Mapping, técnica que usa

mapas monocromáticos para determinar pequenas alterações na superfície de uma face através

da  manipulação  da  sombra,  não  requerendo  a  subdivisão  da  geometria  (Figura  5).  A

conjugação de  bump maps e  texture maps, isto é, a aplicação de um mapa de textura e um

mapa de bump a um dado objeto, é a base da maioria dos efeitos aplicados aos modelos atuais,

conferindo‐lhes grande parte do realismo que possuem (ALVITO, 2008). Jim Blinn, um dos

fundadores  da  indústria  de  CG,  contribuiu  com  vários  trabalhos  fundamentais  como

mapeamento  de  ambientes,  relevo,  papers no  SIGGRAPH,  prêmios,  livros  e  diversas

contribuições para produções 3D. Blinn é um dos fundadores mais amado e respeitado da

indústria da computação (PEDDIE, 2013).

Com lançamento do PC no início da década de 1980, surge uma infinidade de

aplicações e filmes baseados em computador. O mercado da computação gráfica atinge seu

estágio  de  maturidade  apresentando  um  grande  crescimento  com  produções  realistas  e

técnicas  avançadas  de  iluminação  e  modelagem.  São  exploradas  outras  possibilidades  de

geometrias  além do espaço tridimensional  e  são utilizadas  com uma frequência cada vez

maior  pelas  pessoas  que  trabalham  com  artes,  computação  e  visualização  científica

(AZEVEDO; CONCI, 2003). Em 1981, Loren Carpenter criou o primeiro motor de  render

dando-lhe o nome de REYES (Renders Everything You Ever  Saw),  segundo Pedro Alvito

(2008) “Um motor de  render é um  software que traduz uma cena tridimensional para um

mapa de bits bidimensional, aplicando no processo diversos elementos de fotorrealismo, tais

como textura, luz e sombra (direta ou indireta), reflexos, etc.”. 

Os computadores pessoais (PC) acompanharam sempre a evolução dos softwares
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uma vez que a capacidade de processamento (hardware) destes é indispensável para um bom

funcionamento  destas  aplicações.  A  década  de  1990  marcou  o  amadurecimento  da

computação gráfica com imagens impressionantes como no filme Jurassic Park, em 1993, o

filme marca a perfeição dos efeitos visuais e  Toy Story, o primeiro longa-metragem 3D, em

1995.  Também neste  ano  há  um avanço  significativo  com o  lançamento  do  Playstation,

primeiro  console  onde  um  chip  específico  tinha  como  finalidade  gerar  gráficos

tridimensionais em tempo real. Com a virada para o ano 2000, a plataforma mais comum para

atividades em computação gráfica passa a ser o PC.

Computação Gráfica Tridimensional é um monte de truques para nos fazer pensar

que estamos vendo algo que, embora não seja real, pareça real, alguns algoritmos como o

Gouraud  Shading,  Z-buffering de  Catmull,  mapeamento  de  textura  entre  muitos  outros

contribuíram bastante para esse realismo. Os principais desenvolvimentos estão relacionados

a  otimização  dos  processos  de  modelagem e  renderização,  permitindo  trabalhar  com um

número  de  polígonos  cada  vez  maior  e  criar  cenas  mais  realistas.  Essa  evolução  é

acompanhada  de  perto  pelo  aumento  exponencial  da  capacidade  de  processamento  dos

computadores  atuais.  Isto  cria  cenários  para  diversas  possibilidades  de  desenvolvimento.

(Figura 6).

Figura 6 – Linha do tempo da Computação Gráfica 3D

Fonte: Elaborada pelo Autor (2018).

2.5 Aplicações da Modelagem Gráfica Tridimensional

Atualmente,  a  CG  está  presente  em  quase  todas  as  áreas  do  conhecimento

humano,  pois  há  grandes  possibilidades  de  aplicações  e  novas  descobertas.  Esta  área  foi

responsável  por  avanços  nos  campos  da  medicina,  engenharia,  astronomia,  meteorologia,
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química,  produtos  farmacêuticos  e  técnicas  cirúrgicas.  Contribuiu  nos  projetos  de

desenvolvimento de novos modelos de automóveis e de ferramentas de entretenimento, entre

as  quais  temos  os  jogos  eletrônicos.  Permitindo  assim,  abrir  oportunidades  de  equipes

multidisciplinares  de  trabalho,  constituídas  muitas  vezes  de  designers,  modeladores,

animadores,  iluminadores  e  programadores  (AZEVEDO;  CONCI,  2003;  PEDDIE,  2013).

(Figura 7).

Figura 7 – Aplicações 3D

Fonte: Adaptado de The history of visual magic in computers (2013).

A  Computação  Gráfica  e  o  uso  de  modelos  3D  são  principalmente  sobre

simulação,  visualização,  modelagem  e  virtualização.  O  desenvolvimento  de  técnicas  de

modelagem 3D levou ao Desenho Assistido por Computador (CAD) e ao desenvolvimento de

automóveis,  aviões,  casas,  pontes  e  arranha-céus  sendo projetados em um computador.  A

capacidade de um computador para simular  o mundo físico levou ao desenvolvimento de

novas drogas, controle de doenças, reconstituição de qualquer parte do corpo humano, testes

de armas atômicas sem a necessidade de dispará-las, previsão de furacões, e a queda de carros
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e pontes sem quebrar nada ou ferir ninguém. 

A CG pode ser usada em uma variedade de campos para apresentar cenários que

são muito perigosos, muito caros, ou simplesmente impossíveis de se experimentar. Tudo isso

foi empregado pelos estúdios de cinema para criação de filmes e,  também, para diversão

através  de  jogos  com qualidades  cinematográficas  (AZEVEDO; CONCI,  2003;  PEDDIE,

2013; PFAUTZ, 2002). (Figura 8).

Figura 8 – Segmentos dos usos da Computação Gráfica

Fonte: Livro Computação Gráfica, teoria e prática (2013).

Diversas  áreas  têm utilizado  aplicações  digitais  como ferramenta  de  apoio  ao

ensino e aprendizagem, tais  como engenharia  e  medicina.  Conteúdos diversos  podem ser

agregados aos modelos virtuais, de modo a fornecer informações necessárias para a cognição

do domínio representado. A combinação de modelos virtuais com elementos multimídia e

outras tecnologias podem auxiliar o usuário no processo de aproximação do conhecimento. O

Horizon Report –  Higher  Education  Edition cita  algumas  das  tecnologias  educacionais  e

estratégias importantes de serem desenvolvidas no ensino superior nos próximos anos, como

uso de vídeo 3D, jogos e “gamificação”, realidade virtual/aumentada/misturada (JOHNSON

et al., 2016, JOHNSON et al,. 2018). A seguir algumas das definições dessas tecnologias:
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2.3.1 Animação

As  animações  são  sequências  de  imagens  individualmente  concebidas,

acompanhadas  ou  não  de  sons  (HOBAN,  2009).  Na  área  da  CG  o  ambiente  de

desenvolvimento da animação permite movimentar a câmera no cenário virtual e interpolar

posições do objeto modelado, construindo assim uma sequência de imagens correspondentes

à, assim denominada, animação computadorizada. Além disso, os  softwares de produção de

animações são responsáveis pela realização das simulações dos fenômenos físicos associados

ao movimento e a deformação de corpos (SANTOS, E. T. et al, 2001). Estes softwares ainda

incorporaram  a  possibilidade  da  simulação  de  fenômenos  físicos,  como  cinemática  e

dinâmica,  há  possibilidade  de  simular  física  de  fluídos  e  tecidos  aplicados  ao  objeto

previamente modelado.

2.3.2 Jogos

Huizinga (2012) ao observar as características que jogos podem ter, aponta que o

jogo é uma atividade voluntária,  que ocorre  em um determinado tempo e espaço,  possui

regras e  objetivo,  é  acompanhado de uma tensão e alegria,  e  busca ser  diferente da vida

cotidiana. As regras fazem parte do jogo e criam o seu perfil, de tal modo que não respeitar as

regras dos jogos é uma forma de descaracterizá-lo, mas um jogo pode representar algo muito

mais simples do que um conjunto de habilidades que demanda percepção e envolvimento dos

participantes. Já a “gamificação” não é o uso de jogos em sala de aula, mas sim a aplicação de

elementos e mecânicas do design de jogos em outros contextos, que não são jogos digitais

(DETERDING et al., 2011), como a adoção de troféus a desafios propostos em sala de aula

ou o uso de alvos para definir metas e objetivos a serem alcançados. 

Essa  realidade  de  transformar  qualquer  cenário  em  um  ambiente  lúdico

impulsiona a computação gráfica para o desenvolvimento de vários jogos. Para isso existem

ferramentas SDK (Software Development Kit) e Games Engines (Motores de Jogos) capazes

de simular fenômenos físicos, facilitar a criação de cenários, entre outros diversos recursos.

2.3.3 Realidade Misturada, Realidade Virtual e Realidade Aumentada

A Realidade Misturada (MR) é a combinação do ambiente real com o ambiente

virtual  gerado  por  computador,  percebida  através  de  dispositivos  tecnológicos,  podendo
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receber duas denominações: Realidade Aumentada, quando o ambiente principal é o real e,

Virtualidade Aumentada, onde o ambiente principal é o ambiente virtual (MILGRAM, 1994).

Assim,  a  Realidade Aumentada é uma particularização da  Realidade Misturada.  Portanto,

quando as informações virtuais são trazidas para o espaço físico do usuário, que usa suas

interações naturais e dispositivos apropriados, tem-se a Realidade Aumentada. 

Kirner (2011) usou essa definição mais  específica: “A realidade virtual  é  uma

interface  computacional  que  permite  ao  usuário  interagir  em tempo  real,  em um espaço

tridimensional  gerado  por  computador,  usando  seus  sentidos,  através  de  dispositivos

especiais”.  O usuário pode perceber o mundo virtual,  através da tela de um monitor,  isto

passa  a  ser  uma  experiência  não  imersiva,  enquanto  que  a  implementação  baseada  em

capacete  (HMD)  ou  salas  de  multiprojeção  e  em  outros  dispositivos  multissensoriais  é

denominada imersiva. Para a CG a Realidade Virtual (VR) e a Realidade Aumentada (AR) são

exemplos de uma coleção de várias aplicações em 3D e tecnologias que precisam de um

dispositivo especial para execução e interação.

2.4 Educação mediada por tecnologia

A popularização das TDICs é proporcional ao avanço tecnológico, que viabiliza

novas  formas de  representar  conteúdos e  o uso de novas  tecnologias  digitais  aplicadas  à

educação.  Essa mudança contínua tem formado gerações  com características  visivelmente

distintas  na  apropriação  de  informação,  os  chamados  “Nativos  Digitais”  e  “Imigrantes

Digitais”  (PRENSKY,  2001).  Termos  estes  utilizados  para  balizar,  respectivamente,

indivíduos que cresceram imersos em tecnologias digitais, daqueles que foram criados sem

contato com essas tecnologias. (Tabela 1).
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Tabela 1 – Comparação entre Nativos Digitais e Imigrantes

Nativos Digitais Imigrantes Digitais 

Realizam múltiplas tarefas em simultâneo. Realizam uma tarefa de cada vez

Preferem receber rapidamente informação de
múltiplas fontes.

Preferem a transmissão da informação de forma
lenta e controlada.

Preferem aprender através de imagens, vídeos e
sons em vez de texto.

Preferem fornecer texto antes de imagens, vídeo e
sons.

Estão conectados e interagem com muitas
pessoas, em simultâneo.

Preferem que os estudantes trabalhem sozinhos.

Preferem ser gratificados e receber prêmios
instantaneamente.

Preferem adiar as gratificações e os prêmios.

Preferem aprender o que é relevante,
imediatamente útil e divertido.

 Limitando-se a cumprir o programa e a fazer os
testes de avaliação

Fonte: Elaborada pelo Autor (2018).

Essas mudanças de comportamento estão diretamente associadas aos contínuos

avanços  que  a  área  de  Tecnologia  Digital  da  Informação  e  Comunicação  (TDIC)  tem

apresentado, e elas inegavelmente impactam a forma como as pessoas interagem, divertem-se,

informam-se e estudam. Silva (2017) corrobora com esse pensamento e aponta ainda que as

TDICs possibilitam novas realidades, pensamentos e ideias por meio de uma riqueza infinita

de  materiais.  O acesso  à  internet e  à  riqueza  de  materiais  disponíveis  na  web coloca  os

educandos  diante  de  novas  realidades,  pensamentos  e  ideias,  evidenciando que há  outras

possibilidades de ser e estar no mundo além daquelas transmitidas pelo professor. 

Mattar  (2010)  descreve as  características  dessa nova geração de  alunos ativos

digitais, que está habituada ao uso de interfaces tridimensionais, videogames,  internet e que

procura novos modelos de conteúdo, novas atividades e outras formas de relacionamento que

os incentivem a “estudar” e, principalmente, a aprender. Enquanto os estudantes são nativos

de um mundo digital, grande parte dos professores podem ser considerados imigrantes digitais

(SILVA, 2017). Tal descompasso entre as gerações foi observado por Bennett, Maton e Kervin

(2008), e é apresentado como um grande desafio a ser enfrentado pelo desenvolvimento de

recursos na educação. Este fato faz com que muitos pesquisadores, professores e pedagogos

se  concentrem  avidamente  em  novos  métodos  de  visualização  para  melhorar  os  atuais

modelos de ensino.

Mesmo com essa lacuna entre a formação docente e as TDICs, muitos professores

e pesquisadores têm proposto e avaliado o uso de novas tecnologias em sala de aula. A NMC

(New  Media  Consortium)  desenvolve  pesquisas  sobre  tendências  globais  na  educação,

promovendo a exploração de novas tecnologias para a aprendizagem e expressão criativa. De
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acordo com o relatório lançado em 2018, a NMC destacou algumas tecnologias emergentes

para o ensino superior nos próximos anos:

“À medida que o equipamento se torna mais acessível e as escolas têm maior acesso
à tecnologia, o interesse em usar a realidade virtual (VR) e a realidade misturada
(MR) como ferramentas educacionais está crescendo. Em uma recente pesquisa com
o  corpo  docente,  81%  dos  entrevistados  disseram  que  a  VR,  AR  e  MR  serão
tecnologias educacionais fundamentais na próxima década.” (JOHNSON et al, P. 46,
2018). 

Recursos digitais que são usados para apoiar a aprendizagem podem conter desde

elementos simples como texto ou vídeo até a aplicação de hipertexto, animações com áudio e

recursos mais complexos de programação (WILEY, 2000). A aprendizagem é potencializada

quando  realizada  em  ambientes  que  combinam  as  representações  do  conhecimento  em

linguagens  verbais  (palavras  impressas,  palavras  faladas)  e  não  verbais  (ilustrações,

fotografias,  vídeo e animação), utilizando a modalidade mista para as apresentações desse

conhecimento (visuais e auditivas) (FLÔRES; TAROUCO, 2008). Além disso, os recursos

digitais  permitem a  modelagem de  eventos  reais,  facilitando  abstrair  conceitos,  além  de

exercitar a percepção, memória, linguagem e pensamentos (MONTEIRO et al, 2015). Quando

esses recursos são bem utilizados, podem ser grandes aliados do processo de docência, mas

para isso, é necessário clareza dos objetivos que se deseja alcançar, aliada a boas estratégias.

A eficiência  do  processo  de  docência  pode  ser  potencializada  com o uso  das

tecnologias digitais. Elas podem apoiar a construção de componentes interativos que auxiliem

professores e os alunos a explicar e compreender temáticas. As tecnologias digitais interativas

aplicadas à docência permitem ampliar a pluralidade de abordagens didático-metodológicas e

atender a diferentes estilos de aprendizagem, além de otimizar tempo e recursos na construção

mútua (docentes e discentes) do conhecimento. Desta forma, o material instrucional mediado

por  tecnologia  digital  precisa  estar  organizado  de  forma  lógica,  em  um  processo  de

compreensão  de  conceitos,  operando  com  múltiplas  informações,  qualitativamente

diferenciadas, não só em relação aos seus conteúdos, mas também em relação à sua forma,

modo e processo (MONTEIRO et al, 2015).
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3 METODOLOGIA

A revisão bibliográfica  é  fundamental  para  definir  a  linha  da pesquisa que se

deseja desenvolver considerando uma perspectiva científica, pois é preciso definir os tópicos

chave,  autores,  palavras,  periódicos e fontes  de dados preliminares (DANE, 1990).  Nesse

sentido,  a  revisão  bibliográfica  é  considerada  um  passo  inicial  para  qualquer  pesquisa

científica (WEBSTER; WATSON, 2002). Desenvolvida com base em material já elaborado

como livros, artigos e teses, a pesquisa bibliográfica possui caráter exploratório, pois permite

maior familiaridade com o problema, aprimoramento de ideias ou descoberta de intuições

(GIL, 2007). 

Se a pesquisa bibliográfica receber a devida atenção e for conduzida com rigor e

de  forma  sistemática,  esta  permitirá  que  outros  pesquisadores  possam  fazer  uso  desses

resultados com maior confiabilidade, possibilitando reutilizar estudos já finalizados, focando

apenas no tópico em que se deseja pesquisar. Além da economia de tempo e recursos, os

resultados de uma revisão sistemática permitem identificar lacunas na teoria que podem ser

exploradas  por  outros  pesquisadores,  mas  que  não  foram  identificadas  em  estudos

semelhantes devido à superficialidade e falta de rigor na revisão bibliográfica (WEBSTER;

WATSON, 2002; WALSHAM, 2006; LEVY; ELLIS, 2006).

Para  Bereton  e  colaboradores  (2005)  uma  revisão  sistemática  permite  ao

pesquisador uma avaliação rigorosa e confiável das pesquisas realizadas dentro de um tema

específico.  A  Revisão  Bibliográfica  Sistemática  (RBS)  é  um  instrumento  para  mapear

trabalhos publicados no tema de pesquisa específico para que o pesquisador seja capaz de

elaborar uma síntese do conhecimento existente sobre o assunto (BIOLCHINI et al., 2007).

Busca-se alcançar maior qualidade nas buscas e resultados da revisão bibliográfica, ou seja,

compreender  o “estado da arte” do assunto pesquisado.  Para isso é  necessário adotar  um

procedimento, um conjunto de passos, técnicas e ferramentas específicas. 

Para realizar uma pesquisa completa e que tenha um caráter imparcial para todos

os  trabalhos  acadêmicos  encontrados,  optou-se  por  utilizar  a  Revisão  Bibliográfica

Sistemática (RBS). A RBS sintetiza os trabalhos existentes de forma que seja independente de

prejulgamentos e tenha valor científico. Assim, a pesquisa realizada consegue tratar todos os

resultados  obtidos  da mesma forma,  documentando todos eles  e  extraindo os  dados mais

significativos dos estudos mais relevantes. 

Esse processo de condução da pesquisa em uma revisão sistemática segue uma

sequência bem definida de passos metodológicos, de acordo com um protocolo desenvolvido
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previamente.  Este  protocolo  foi  adaptado  para  abranger  os  requisitos  desta  revisão  e  os

detalhes do planejamento, condução da busca e extração de dados são descritos nas subseções

seguintes. O modelo de revisão sistemática que será seguido é uma adaptação do modelo

apresentado pelos autores  Conforto  e colaboradores (2011) chamado de  RBS Roadmap e é

composto por três fases: (1) entrada, (2) processamento e (3) saída. Em que cada fase contém

etapas. (Figura 9).

Na  fase  de  planejamento/entrada  é  definido  o  protocolo:  problema,  coleta  de

dados, critérios, métodos e ferramentas. A fase de processamento envolve a condução das

buscas, seleção e avaliação de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, os artigos que

passarem pelo filtro são catalogados e armazenados. Uma vez que os estudos tenham sido

selecionados, na fase de saída será a síntese e resultados da bibliografia estudada, podendo

gerar  modelos  teóricos.  Os  resultados  da  revisão  bibliográfica  sistemática  devem  ser

armazenados durante a condução de todas as fases. As ferramentas utilizadas para auxiliar a

realização  da  Revisão  Bibliográfica  Sistemática  foram  um  software para  gestão  das

referências  (Mendeley)  e  planilhas  eletrônicas  (Google  Planilha)  para  classificação  dos

estudos.

Figura 9 – Fases e etapas da RBS

Fonte: Elaborada pelo Autor (2018).

Assim,  essa  proposta  metodológica  sugere  3  fases,  sendo  a  primeira  fase

denominada  ENTRADA  e  esta  é  composta  por  5  etapas:  problema,  banco  de  artigos,

palavras-chave,  critérios  de  inclusão  e métodos  e  ferramentas.  A segunda fase iterativa  é

denominada  PROCESSAMENTO,  possui  3  etapas:  condução  das  buscas,  análise  e

documentação. Na terceira e última fase denominada  SAÍDA, contém 3 etapas: cadastro e

arquivo, resultado das análises, modelos teóricos.
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3.1 Entradas

3.1.1 Problema

Segundo Gil (2007), um problema deve ser formulado na forma de pergunta, ser

claro e preciso, ser empírico, suscetível de solução e delimitado a uma dimensão viável. Com

isso,  pretende-se  responder  à  questão  geral  “Como  o  desenvolvimento  da  modelagem

tridimensional  têm contribuído (tecnologias  e  estratégias)  para  o  processo  da  docência?”,

através de perguntas mais específicas:

(a) Quais as características de tecnologia das ferramentas para docência que se utilizam da

modelagem 3D? 
(b) Quais processos e abordagens existem no desenvolvimento dessas ferramentas 3D?

3.1.2 Banco de Artigos 

A primeira parte foi a identificação e seleção dos bancos de artigos. Utilizando

uma string de busca, a consulta foi realizada nas principais bases de dados, sendo elas a Web

of Science, SCOPUS e o Google Acadêmico. A utilização do Google Acadêmico justifica-se,

pois os artigos publicados em revistas reconhecidas cientificamente são encontrados por ele,

também permite a busca de artigos publicados em outras fontes de pesquisas como bibliotecas

digitais  ou repositórios digitais.  Com isso,  torna-se possível a busca em diversos meios e

domínios de publicação  online indexados como  Scielo, IEEEX,  Researchgate entre outros.

Foi feita uma pesquisa nos periódicos da CAPES, porém não houve resultados substanciais.

3.1.3 Seleção das Palavras-Chave

Para criar a string de busca é necessário identificar as palavras e termos referentes

ao tema de pesquisa. Então, a partir da definição dos objetivos, questões de pesquisa e de um

estudo preliminar  das  fontes  (trabalhos  acadêmicos),  verificando  também as  variações  de

sinônimos e idiomas das palavras, foram identificadas algumas palavras-chaves, onde foram

agrupados em forma de uma string de busca. A partir da string de busca formatada, a busca

resultou na localização de 3.699 estudos. As quantidades de estudos para cada banco de artigo

foram  respectivamente:  74  artigos  no  Web  of  Science,  74  no  Scopus,  3.551  no  Google
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Acadêmico.

(modelagem Tridimensional OR modelagem 3D OR Modelo 3D) AND (docência OR

material educacional OR ensino) AND (desenvolvimento) AND (ensino superior).

Esta string de busca retornou 682 resultados.

(three-dimensional modeling OR 3D modeling OR 3D model) AND 

(teaching OR educational material) AND (development) AND (higher education)

Esta string de busca retornou 3.017 resultados.

3.1.4 Critérios

Para a definição dos critérios de inclusão e exclusão dos trabalhos é preciso levar

em conta os estudos primários que fornecem evidências diretas sobre as questões da pesquisa,

a  fim  de  reduzir  a  probabilidade  de  tendências  para  certos  resultados  (KITCHENHAM;

CHARTERS, 2007). Esses critérios ajudam a refinar a busca.

 Devem estar escritos em inglês ou português; 

 Devem estar no intervalo de tempo de 2013 até 2018;

 Serão desconsiderados  trabalhos  que não  tratem a  modelagem tridimensional  com

finalidade acadêmica ou educacional;

 Serão desconsiderados trabalhos  que mostrem apenas  os  produtos 3D e não como

foram desenvolvidos;

 Serão desconsiderados trabalhos que não apresentem data de publicação e que não

estejam disponíveis de forma integral;

 Serão  desconsiderados  trabalhos  que  não  tenham  sido  publicados  em  revistas

especializadas, em anais de congressos, simpósios, seminários ou não sejam trabalhos

de conclusão de curso, dissertações ou teses.

Os critérios de inclusão e exclusão foram usados em todas as etapas do processo

de seleção de estudos, sendo que a cada uma dessas etapas, os estudos foram selecionados de
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acordo com tais critérios, ficando ou não para a próxima fase.

3.1.5 Método e Ferramentas

A busca foi realizada em três etapas. Na primeira etapa foi realizada a seleção dos

trabalhos através da leitura dos títulos e resumos. Na segunda etapa foram identificados, entre

os  trabalhos  selecionados,  os  que  realmente  apresentavam  ferramentas  para  auxiliar  na

docência e  processos de desenvolvimento,  para isso,  trabalhos considerados relevantes  no

primeiro passo foram lidos completamente. Na terceira etapa foram identificados, entre os

trabalhos selecionados na etapa 2, quais processos apresentam descrições claras de suas etapas

e não apresentem apenas características sobre as ferramentas para docência do ensino superior

(Figura 10). Durante a busca houve muitos trabalhos enquadrados nos termos, contudo, não

havia  relação com a pesquisa.  Em relação à pesquisa feita  no Google  Acadêmico,  foram

analisadas apenas as 10 primeiras páginas dos resultados, pois a partir da décima página os

trabalhos deixaram de possuir relação com o tema de pesquisa. Para padronizar a forma de

representação da  informação,  foram criadas  tabelas  para  colecionar  os  dados  dos  estudos

(planilha eletrônica).

Figura 10 – Execução da busca

Fonte: Elaborada pelo Autor (2018)
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3.1.6 Ameaças à Validade

Há três tipos de validade dos resultados de estudos identificados nesta pesquisa,

conforme apresentados a seguir:

Validade Externa: está relacionada à generalização dos resultados obtidos no estudo. Apesar

da  pequena  quantidade  de  trabalhos  contemplados  nesta  revisão  sistemática,  os  trabalhos

contemplados são considerados relevantes para esta pesquisa por passarem pelos critérios de

inclusão e exclusão.

Validade Interna: refere-se à capacidade de tirar conclusões sobre os resultados obtidos. A

busca  automatizada  dos  trabalhos  pode  ser  classificada  neste  tipo  de  ameaça,  pois  há  a

possibilidade de estudos importantes ou recentes não serem considerados.  Para minimizar

esse problema foram realizadas buscas manuais nos principais bancos de artigos e buscas no

Google Acadêmico.

Validade de Construção: está relacionada, em geral, com a má definição da base teórica ou

com a definição do processo de experimentação. A eficiência da  string de busca pode ser

classificada neste tipo ameaça. A validação da  string de busca utilizada neste trabalho foi

realizada por meio de uma pesquisa inicial avaliando a quantidade do retorno de cada palavra.

Além disso, formularam-se strings de busca alternativas, com outros sinônimos das palavras

utilizadas.

3.2 Processamento

Depois de ter os trabalhos selecionados, foi realizada a extração dos dados sobre

as  características  das  ferramentas,  que  foram sintetizados  e  classificados  na  Tabela  2  de

acordo com os seguintes itens:

 Estudo: referência com nome do trabalho, autores e ano;

 Área de Conhecimento: área de conhecimento na qual a atividade de aprendizagem

está focada;

 Categoria: identifica se a ferramenta é uma animação, aplicação VR, AR, jogo, entre
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outras opções;

 Ferramenta: nome da ferramenta relatada no estudo;

 Descrição da Ferramenta: breve descrição da ferramenta avaliada;

 Metodologia  de  Desenvolvimento:  identifica  quais  as  metodologias  e  abordagens

pedagógicas foram utilizadas no processo de produção;

 Tecnologia Interface: qual a interface de exibição e interação da ferramenta;

 Atividade de Aprendizagem: visão geral da tarefa que deve ser cumprida pelos alunos;

 Contexto  de  Uso:  indica  o  contexto  educacional  em  que  a  ferramenta  pode  ser

utilizada.

As características e os processos são mostrados na Tabela 2, permitindo com isso,

a comparação entre eles.
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Tabela 2 – Extração de dados da busca

Fonte: Elaborada pelo Autor (2018).
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3.3 Análise dos Resultados

(a) Quais as características de tecnologias das ferramentas para docência que se 

utilizam da modelagem 3D?

Considerando  que,  a  interface  e  a  multimídia  se  constituem  em  atributos

importantes  no  desenvolvimento  de  ferramentas  educacionais,  esta  revisão  sistemática

investigou as tecnologias empregadas nestas ferramentas.

A interface é a parte do sistema computacional com a qual o usuário se comunica,

ou seja, aquela que ele entra em contato para disparar as ações desejadas do sistema e receber

os resultados destas ações. O usuário então, interpreta essas ações para, em seguida, definir

suas próximas ações. A este processo de comunicação entre usuário e sistema dá-se o nome de

interação  (PREECE  et  al.  1994).  Os  elementos  multimídia  podem  ser  controlados  por

computador, sob a forma de imagens estáticas e dinâmicas, acionadas e controladas no espaço

da tela de exposição, utilizando-se de dispositivos de acesso direto ou indireto (KIRNER;

KIRNER, 2011). Esses elementos multimídia podem ser textos, gráficos, vídeos, animações,

áudios e outras mídias capazes de armazenar, transmitir e processar informações de forma

digital (MARSHALL, 2001). 

A comunicabilidade de um sistema se refere à capacidade do projetista conseguir

transmitir aos usuários, através da interface, o design tal como concebido por ele (PRATES et

al. 2000). Em outras palavras, se ao utilizar o sistema os usuários conseguem entender, através

da interface,  para que o sistema serve,  a quem se destina,  como funciona e quais são os

princípios gerais que definem as possibilidades de interação, essa interação é uma vantagem.

Visto  que,  transforma a comunicação passiva  em comunicação interativa,  proporcionando

novas formas de transmitir e compreender a informação (HASSAN, 2013).

Uma solução interessante para estimular o maior número de sentidos humanos,

para  conectar  o  usuário  de  forma  mais  próxima  a  uma  realidade,  foi  a  utilização  da

modelagem gráfica tridimensional. A popularização de modelos virtuais 3D é proporcional ao

avanço tecnológico, que viabiliza novas formas de representar conteúdos tridimensionais. O

ensino depende da cognição de muitas informações, assim imagens, vídeos e modelos 3D

podem ser efetivamente usados nesse processo. Porém, para fazer esta conexão, é necessário

que o usuário veja, entenda e execute as tarefas necessárias. Muitos critérios de design de

interface  gráfica  do usuário,  podem ser  facilmente  aplicados  às  interfaces  3D (GARCIA,

2004).
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É possível combinar elementos multimídia com técnicas de Modelagem Gráfica

Tridimensional e interação, possibilitando o desenvolvimento de uma interface com a qual o

usuário possa visualizar, interagir, navegar e até se sentir imerso. Com essa combinação é

possível desenvolver um sistema em que a informação possa ser transmitida de uma forma

mais dinâmica ao usuário.

O estudo  verificou que as  ferramentas  1,  3,  4,  5  e  6  analisadas,  utilizaram a

tecnologia Interface Gráfica do Usuário – GUI (Graphical User Interface), que é responsável

pela ponte de comunicação entre o aluno (usuário) e a aplicação (software). Essa interface se

utiliza de imagens gráficas e outros elementos multimídia para representar as informações e,

ações disponíveis ao usuário. Essa tecnologia substitui comandos arbitrários, que precisam ser

memorizados, por manipulação direta, nas quais ações são realizadas ao se mover e selecionar

objetos em uma tela (GARBIN, 2010).

A ferramenta 2, foi desenvolvida com a tecnologia Interface Natural do Usuário—

NUI  (Natural  User  Interface),  onde  a  interação  acontece  por  meio  de  diversos  tipos  de

dispositivos de entradas intuitivas, seja por toque, gestos ou fala. Busca um ambiente que

represente metáforas, que remetem a experiências do mundo real do usuário. O uso de ações

simples  e  naturais,  faz  com que o  usuário  atinja  um alto  nível  de  interação e  satisfação

rapidamente (GARBIN, 2010). A ferramenta 5 é híbrida, podendo tanto ser disponibilizada

em GUI, como telas touchscreen. 

As ferramentas 1, 3, 4 e 6 foram desenvolvidas seguindo um padrão de software e

disponibilizadas  na  web,  essas  aplicações  na  web, podem  ser  visualizadas  usando  um

navegador web. (Tabela 3).

Tabela 3 – Relação das Ferramentas com o tipo de tecnologia

Id Ferramenta GUI NUI WEB

1 VisEdu-CG

2 CRANIUM

3 OA Odontogênese

4 EducaAnatomia3d

5 ElectARmanual

6 Stem Cell Orchestra

Fonte: Elaborada pelo Autor (2018).

A ferramenta VisEdu-CG do  autor  MONTIBELER (2014), propõe  a  ideia  da

utilização do computador e do uso da web para auxiliar nos processos da docência, fazendo a
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utilização de softwares que englobam ambientes interativos de aprendizagem. Essa aplicação

foi desenvolvida para os alunos que já possuem um conhecimento em CG e usarão o VisEdu

para praticar e visualizar melhor os conceitos em um ambiente 3D. Assim, se percebe que, a

escolha  do  autor  está  vinculada  a  ambientes  interativos  de  aprendizagem,  significando  a

necessidade de um espaço específico e de acesso à internet. (Figura 11).

Figura 11 – Ferramenta VisEdu-CG

Fonte: Grupo de Pesquisa em Computação Gráfica - FURB (2018).

O trabalho  descrito  por  SILVA (2016)  apresenta  o  CRANIUM, um aplicativo

móvel, no formato de um atlas virtual interativo. Por meio da aplicação o usuário consegue

manipular  um ambiente  virtual  realista,  em tempo  real,  tornando  a  interação  mais  rica  e

natural,  gerando mais  engajamento  em suas  ações.  A simulação dos  objetos  inseridos,  as

características  realísticas  aplicadas  a  morfologia  e  textura,  compõem esse  ambiente  mais

imersivo junto de animações. Como se percebe, existe a necessidade de se voltar ao aplicativo

móvel,  que  representa  uma diferença  para  modelos  anteriores,  já  que  antes  não  existiam

tecnologias que permitiam este tipo de uso. (Figura 12).
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Figura 12 – Ferramenta CRANIUM

Fonte: SILVA (2016, p. 58).

Utilizando os recursos da comunicação visual, por meio da Computação Gráfica

3D,  para  transmitir  conhecimentos  de  forma  visual  e  dinâmica,  partes  do  modelo  3D

anatômico do “Objeto de Aprendizagem Odontogênese” de CHAO (2017) foram usadas para

construção de uma animação. A narrativa destaca as informações mais significativas de cada

fase do processo da odontogênese, tornando possível visualizar imagens em diversos planos.

É  compreendido  que,  pela  disponibilização  na  internet, o  acesso  da  animação  se  dá  em

diversos  dispositivos,  buscando  atingir  um público  maior  com um conteúdo  condensado.

(Figura 13).
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Figura 13 – Desenvolvimento da animação – OA Odontogênese

Fonte: CHAO (2017, p. 33).

Uma  grande  aplicabilidade  dos  ambientes  virtuais  online  está  no  fato  dessas

ferramentas substituírem o uso de modelos anatômicos por modelos gráficos personalizados,

como sugerido na ferramenta EducaAnatomia3D, no trabalho de BATISTA (2017). Podendo

proporcionar aos alunos novas formas de interagir com a anatomia. O trabalho se utiliza da

tecnologia  Web3D,  termo  genérico  utilizado  para  referenciar  qualquer  tipo  de  tecnologia

gráfica  tridimensional  suportada  pela  World  Wide  Web (WWW).  Os  alunos  têm  a

oportunidade de estudar anatomia através de um web browser. Assim, é possível notar que,

essa disponibilidade na  web torna o estudo mais livre de um ambiente físico e específico,

podendo ser feito a qualquer hora e de quaisquer dispositivos que suporte a aplicação. (Figura

14).
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Figura 14 – Ferramenta EducaAnatomia3D

Fonte: BATISTA (2017, p. 35).

O  artigo de  GUTIÉRREZ  e  colaboradores  (2014)  descreve  a  ferramenta

ElectARmanual  que  utiliza  a  tecnologia  de  realidade  aumentada  (AR)  e  permite  uma

combinação de elementos reais capturados por uma câmera com elementos multimídia. Essa

tecnologia  foi  utilizada  para  apoiar  os  alunos  na  prática  laboratorial  e,  em seguida,  em

treinamento para o uso de máquinas elétricas. Uma animação de modelos 3D é sobreposta

sobre os painéis principais no local de trabalho, indicando como conectar os fios e como

colocar  os  componentes.  Os  alunos  podem  usar  dispositivos  de  PC  ou  um  tablet para

visualizar  os  objetos  virtuais  na  prática.  A aplicação  também  foi  testada  usando  Head

Mounted Display (HMD). O uso deste dispositivo HMD é ideal para este tipo de trabalho,

onde os alunos precisam manipular objetos.  No entanto,  não é a melhor escolha para um

grande número de alunos, pois é um equipamento bastante caro. Dessa forma, se percebe que

apesar de ser uma aplicação híbrida que torna o acesso mais amplo, há limite de recursos para

alcançar o meio ideal, além de ser limitado a um espaço físico específico. (Figura 15).
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 Figura 15 – Utilização da ferramenta ElectARmanual

Fonte: GUTIÉRREZ, et al (2014, p. 754).

O  módulo  interativo  de  animação  3D  educativa,  Stem  Cell  Orchestra,  de

SNYDER (2018), hospedado em uma plataforma na web, foi projetado e desenvolvido para

apresentar aos alunos exemplos baseados em casos. Uma linha do tempo foi detalhada com

pontos  de  interatividade,  para  corresponder  à  interatividade  do  fluxograma  do  site.  Este

projeto foi desenvolvido e lançado como um site educacional interativo. Assim, se observa

que a autora desenvolveu uma aplicação que estivesse disponível para revisão em qualquer

tempo e, com acesso em qualquer computador e smartphone. (Figura 16).
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Figura 16 – Animação Stem Cell Orchestra

Fonte: Site Stem Cell Orchestra (2018).

(b) Quais  processos  e  abordagens existem no desenvolvimento dessas  ferramentas

3D?

Os  sistemas  de  multimídia  atuais  manipulam  informações  de  todos  os  tipos,

possuem  uma  poderosa  interface  homem/máquina  e  são  dotados  de  mecanismos  mais

eficientes de apoio ao usuário. Mas quando essas ferramentas são voltadas a docência, há a

importância de seguir abordagens mais adequadas ao contexto docente. Em caso de software,

ele precisa ser produzido levando em conta não só conceitos de engenharia de software, mas

as  abordagens  pedagógicas  inerentes  ao  contexto  educacional.  No  desenvolvimento  de

softwares educacionais é primordial definir  uma abordagem pedagógica para consolidar o

aspecto educativo dos mesmos (ABREU et al., 2012). 

As questões pertinentes aos processos de software, tratam da forma pela qual os

processos selecionados são implementados em procedimentos de desenvolvimento e como

esses funcionam. Além de envolver em seu desenvolvimento uma equipe multidisciplinar, os

produtos de software devem refletir  os objetivos  educacionais  propostos  e  o ambiente de

aprendizagem almejado, criando situações que estimulem o desenvolvimento das habilidades

desejadas (CAMPOS et al, 1996; BENITTI, 2005). 

Neste  contexto,  esta  revisão  verificou  que  os  estudos  não  explicitaram

integralmente  as  metodologias  e  abordagens  tidas  como  base  para  sua  concepção  como
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ferramenta para a docência. Também foi notado que, no desenvolvimento dos softwares, foi

dada maior atenção aos aspectos computacionais que aos aspectos mais, propriamente ligados

a docência. (Tabela 4).

Tabela 4 – Relação das Ferramentas com as abordagens e metodologias

Id Ferramenta Abordagem 
Metodologia de

Desenvolvimento

1 VisEdu-CG
Ambiente Interativo de

Aprendizagem/Jogo
Eng. de Software

2 CRANIUM Objeto de Aprendizagem
Design Participativo/ Eng.

de Software

3 OA Odontogênese Aprendizagem Significativa Produção Audiovisual

4 EducaAnatomia3d
Digital Game-based
Learning/Jogo Sério

Eng. de Software

5 ElectARmanual
Computer Supported

Collaborative Learning
Eng. de Software

6 Stem Cell Orchestra Cognitive Load Theory
Produção Audiovisual/

Arquitetura da Informação

Fonte: Elaborada pelo Autor (2018).

No estudo [1], MONTIBELER (2014) desenvolveu uma aplicação web buscando

trabalhar os conceitos básicos de computação gráfica. No desenvolvimento desta aplicação é

possível  ver  uma preocupação com aspectos  educacionais  e  lúdicos.  O autor  cita  Valente

(2002),  que se refere aos ambientes  interativos  de aprendizagem, onde o conhecimento é

construído através de atividades de exploração, investigação e descoberta. Os princípios são

adquiridos através da análise do comportamento do software. Assim, é perceptível que o autor

buscou uma forma mais lúdica na sua abordagem, priorizando conhecimentos prévios, tanto

em relação  a  disciplina  como  em relação  às  interações  tecnológicas  previstas  de  alunos

nativos digitais. 

O  Atlas  Virtual  Interativo  do  trabalho  [2]  de SILVA (2016)  é  um  objeto  de

aprendizagem (AO), pois se trata de um recurso digital que combina o ensino de anatomia

com o uso de 3D, podendo ser reutilizado para dar suporte à docência. Uma vantagem que o

autor levanta,  é que há possibilidade de reúso para reduzir  custos,  sendo uma solução ao

estudo da anatomia, onde pode ocorrer a falta de laboratórios para certas práticas e estudos.

No desenvolvimento foi empregado o Design Participativo (DP), que se fundamenta na teoria

construtivista da aprendizagem e envolve os sujeitos no processo de ensino-aprendizagem em

todas as etapas do processo construtivo.  Pode observar que o autor buscou desenvolver a

aplicação de maneira mais próxima dos alunos,  deixando ela mais  integrada à linguagem
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deles, com essa abordagem.

CHAO (2017), autora do estudo [3], define seu material educacional digital como

objeto de aprendizagem (AO). A construção desse objeto sobre odontogênese não se limita a

um desenho estático, mas demanda um complexo arranjo de habilidades multidisciplinares.

Esse  processo  deve  ser  cuidadosamente  planejado  e  metodicamente  desenvolvido,  é

necessário conhecer a temática; determinar a abordagem pedagógica que norteará a concepção

e uso; saber utilizar ferramentas de autoria. Para construção foi feita uma revisão da literatura,

seguindo  um  roteiro  foram  modeladas  as  estruturas,  como  o  processo  se  trata  de  uma

animação recursos cinematográficos foram utilizados. 

Na  abordagem  do  processo  sobre  aprendizagem  CHAO  (2017)  fala  sobre  a

andragogia,  adultos  aprendem  quando  reconhecem  que  precisam  aprender.  Existe  uma

expectativa razoável de que o conhecimento que se ganha possa ajudar a alcançar objetivos

reais.  Vinculado  a  ideia  de  andragogia,  a autora introduz  um tópico  sobre  aprendizagem

significativa, definida como a interação entre um novo conhecimento ancorado a estruturas do

conhecimento antigo, o conteúdo ensinado deve ser relacionável com a estrutura cognitiva do

aluno.  Assim,  se  nota  que,  apesar  de  ter  uma  interação  passiva,  a  autora  entende  o

reconhecimento da forma do conteúdo como algo mais agradável para os alunos, por conta do

relacionamento com esse tipo de material.

O uso de jogos para treinar, aprender e executar atividades reais em ambientes

virtuais  pode  melhorar  o  desempenho  dos  estudantes,  pois  possibilita  a  vivência  de

experiências  de  aprendizagem  produzidas  individualmente  de  acordo  com  o  estilo  do

estudante. Jogos com essa finalidade são chamados de Jogos Sérios, de acordo com o caso do

produto  [4], trabalho  de  BATISTA (2017).  Esse  trabalho  possui  uma  temática  voltada  à

didática, adicionando valores pedagógicos, com alguns elementos de jogos, além de diversão

e competição. Foi adotada a metodologia de aprendizagem baseada em jogos digitais, Digital

Game-based Learning,  o modelo DGBL segue os passos da apresentação do conteúdo do

estudo e da apresentação de técnicas de aprendizagem para fixação do conteúdo. Então, se

percebe que esta ferramenta seguiu a linha mais lúdica, porém é um modelo não imersivo, já

que o aluno está consciente do momento de receber conteúdo e ser avaliado, o autor usa esse

momento de avaliação como ferramenta de competição.

A ferramenta [5], do trabalho de GUTIÉRREZ e colaboradores (2014), permite o

estudo  interativo  e  autônomo,  bem  como  o  desempenho  colaborativo  de  práticas  de

laboratório com outros estudantes, sem a assistência de um professor. Para isso a ferramenta

desse trabalho alcança uma conexão entre as explicações teóricas e as práticas de laboratório
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utilizando a Realidade Aumentada. Computer Supported Collaborative Learning é um método

aplicado aos  alunos para  realizar  tarefas  comuns  em pequenos grupos,  a  fim de alcançar

objetivos compartilhados ou resultados de aprendizagem. A CSCL é introduzida como uma

estratégia  de  aprendizagem que  complementa  os  problemas  encontrados  no  ambiente  de

aprendizagem tradicional.  Na AR  (Realidade  Aumentada),  onde  o  mundo  virtual  e  físico

coexistem, os usuários aprendem enquanto se comunicam com os outros no mesmo espaço,

isso naturalmente leva a interações colaborativas. As ferramentas desenvolvidas neste trabalho

alcançaram um efeito  duplo,  pois  permitem que  o  professor  melhore  as  orientações  nas

sessões  de treinamento dentro  do laboratório de  prática e  ofereça ferramentas  atraentes  e

motivacionais para o aluno durante o processo de aprendizagem dos conteúdos.  Como se

percebe, o uso de dispositivos de Realidade Aumentada sugerem uma autonomia que pode ser

aliada a uma metodologia de colaboração, tornando essa abordagem potencializada.

Na animação [6], desenvolvida por SNYDER (2018), foram usados princípios da

Cognitive  Load  Theory para  reduzir  a  carga  cognitiva  externa  imposta  pelos  “requisitos

atencionais” do processamento de elementos relevantes. Como os materiais de aprendizagem

que reduzem a memória de trabalho nos alunos, estes devem ser projetados: (1) colocando

fontes de informação fisicamente juntas (por exemplo, rótulos próximos às estruturas que eles

definem),  (2)  reduzindo  informações  desnecessariamente  repetitivas  e  (3)  indicando

informações visuais e auditivas simultaneamente. Como a animação interativa permite que o

usuário controle sua aprendizagem, a revisão de materiais educacionais complementares pode

ser personalizada para o nível de experiência do aluno, antes que ele avance para o próximo

estágio da animação. Dessa forma, a autora inseriu na ferramenta elementos de interatividade,

tornando  a  aplicação  mais  dinâmica,  porém  não  indica  uma  abordagem  voltada  a  essa

interação, apenas a forma de exposição da animação.
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4 DISCUSSÃO

A partir da análise dos resultados obtidos, observa-se que a escolha de trabalhar

com ferramentas 3D tem uma conexão com o ganho na aprendizagem, devido à potencial

imersão e realismo, além de trabalhar com um tipo de mídia que os alunos, por serem nativos

digitais, já estão acostumados. Visualizações com técnicas 3D facilitam o entendimento por

meio  do  sistema  visual  humano  (IRANI,  2003).  Os  trabalhos  voltados  à  área  da  saúde

reforçaram a necessidade desse realismo por conta da simulação de ambientes de trabalho

reais, buscando criar uma atividade o mais próximo do real. A semelhança dos gráficos 3D

com o mundo real permite que a representação da informação se pareça mais natural (FILHO,

2014). Enquanto em certos casos pode servir para apoiar um tipo de abordagem ou de uma

tecnologia como a Realidade Aumentada. A utilização do 3D ajuda na abstração do conteúdo

e permite com isso trabalhar de uma maneira mais lúdica.

Por se tratar de estudos recentes, com diversas opções de utilização de interfaces

para o desenvolvimento, a GUI é ainda o tipo de interface mais utilizada, sendo a NUI a

segunda com mais potencial a ser trabalhado. A NUI ainda é pouco explorada na produção das

ferramentas educacionais, há alguns fatores como valor e disponibilidade de uso que tornam

ela mais complicada. Entretanto, é possível notar que ao combinar tecnologias que utilizam

NUI  e  dispositivos  que  suportam  AR  (Realidade  Aumentada) com  uma  abordagem  de

interação coletiva, há uma potencialização no uso da ferramenta. A NUI em ambientes 3D

indica uma maior imersão e captação da atenção, já a curva de aprendizagem é menor fazendo

com que o usuário atinja  um alto  nível  de interação e satisfação rapidamente (GARBIN,

2010).

Existem indicações de haver um tipo de interface mais explorada, já em relação a

abordagem pedagógicas, contudo não há um caminho certo. A abordagem de aprendizagem

significativa ganha um espaço um pouco maior,  usada principalmente para explicar o uso

daquele meio informacional como ferramenta educacional. Poucas propostas de como lidar

com  o  aluno  são  explicitadas.  Na  revisão  foram  identificadas  algumas  abordagens  para

auxiliar  o desenvolvimento de ferramentas  digitais,  como a  Digital  Game-based Learning

(BATISTA,  2017),  que  sugerem  técnicas  de  apresentação  e  avaliação,  e  a  Computer

Supported  Collaborative  Learning (GUTIÉRREZ  et  al,  2014),  que  sugere  formas  de

interações colaborativas.

Jogos Digitais, por sua vez, tem sido um tipo de abordagem de conteúdo mais

utilizada como ferramenta de apoio a docência, ainda que não se identifique uma metodologia
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de desenvolvimento clara em relação aos jogos, foi bastante evidente a ideia do lúdico e da

competição como catalisadores da mobilização. Percebe-se que há motivos para que jogos

sejam  utilizados  no  meio  educacional,  dentre  os  quais  se  destacam  a  criatividade,  a

autonomia, o reconhecimento e respeito às regras, além da potencialização da aprendizagem

do conteúdo e da motivação em aprender (TAROUCO et al, 2004).

Na pesquisa há uma definição da abordagem educacional baseada na definição de

Jogo Sério, que trata de um jogo com um sentido além de entreter, diferente da Gamification,

que trata da inclusão de elementos de jogos em um sistema que não é um jogo (DETERDING

et al., 2011). É perceptível algumas confusões nessa definição por parte de alguns trabalhos

revisionados.

Em relação ao método de desenvolvimento, algumas pesquisas com o caráter de

software indicaram o uso de práticas de Engenharia de Software (ES), que é uma disciplina de

engenharia cujo foco está em todos os aspectos relacionados à construção de um programa

(SOMMERVILLE, 2011), implicando práticas como levantamento de requisitos, construção

de diagramas, aplicação de boas práticas de usabilidade. Já em relação a produção midiática,

como animação, foi descrito processos de produção audiovisual, como roteiro,  storyboard,

enquadramentos entre outras práticas. Uma abordagem que se destacou foi o uso do Design

Partitivo  (SILVA,  2016),  que  inclui  o  usuário  da  ferramenta  durante  todo  o  processo  de

construção.

Unindo as técnicas e as abordagens citadas na Revisão Sistemática e tendo como

base o relatório Horizon Report, podemos fazer uma relação dos trabalhos desenvolvidos com

os tipos de tecnologias e estratégias sugeridas no relatório. Apesar de todas as ferramentas se

encaixarem nas  previsões,  a  animação  está  deixando de  ser  uma tendência  e  passando  a

ocupar espaço dentro de outras estratégias mais interativas. Uma alternativa mostrada nas

pesquisas foi a construção de uma animação interativa. A seguir, um diagrama (Figura 11)

desenvolvido com as abordagens e tecnologias de cada ferramenta:
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Figura 17 – Relação das tendências e características das ferramentas

Fonte: Elaborada pelo Autor (2018).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento  tecnológico  tem conduzido  a  uma  verdadeira  revolução  e

renovação  dos  meios  digitais.  Isso  implica  na  criação  de  novas  formas  de  interação  e

aquisição de conhecimentos, o que pode ser muito útil para a docência. Atualmente, alunos e

professores encontram-se inseridos em uma nova realidade,  mais  digital,  impulsionando a

necessidade  de  uma  mudança  na  docência.  Novos  recursos  são  capazes  de  modificar  o

processo  de  aprendizagem,  entre  eles  temos  a  Modelagem  Gráfica  Tridimensional.  É

necessário  investigar  e  conhecer  melhor  o  desenvolvimento  de  recursos  3D  para  ter

embasamento  para  construção  de  materiais  de  apoio  a  docência  adequados  ao  contexto

educacional,  buscando  potencializar  as  abordagens  junto  aos  aspectos  tecnológicos  de

visualização e interação. 

Por  meio  de  uma  Revisão  Bibliográfica  Sistemática  (RBS),  metodologia

empregada  para,  ajudar  a  recuperar  e  analisar  abordagens  e  tecnologias  para  o

desenvolvimento  de  ferramentas  3D para  docência.  Duas  questões  foram levantadas  para

guiar  a  revisão,  retornaram um número grande de estudos,  seis  foram selecionados como

estudos relevantes para a revisão.

A partir  das  análises  efetuadas,  as  principais  contribuições  desse estudo como

revisão sistemática foram:

 resumir e categorizar de forma sistemática a pesquisa sobre o desenvolvimento das

ferramentas 3D para docência; 

 fornecer  análises  que  podem  ser  utilizadas  tanto  por  pesquisadores  quanto  por

desenvolvedores de ferramentas que desejem entender e aplicar resultados da pesquisa

na prática; 

 apresentar lacunas e resultados na pesquisa que podem ser explorados em trabalhos

futuros. 

Observou-se  que  há  uma  carência  de  trabalhos  que  abordam  os  passos  do

desenvolvimento  e  aplicação das  abordagens,  é  dado uma maior  atenção aos  aspectos  de

software do que aos aspectos didático-metodológicos. A partir dos estudos selecionados foram

apresentadas abordagens que auxiliam o desenvolvimento, identificaram-se seis abordagens

diferentes,  tais  como,  abordagens  voltadas  a  jogos  e  uma  abordagem  voltada  para

aprendizagem  em  colaboração  com  o  uso  de  Realidade  Aumentada.  Também  foram

identificadas  as  interfaces  dessas  ferramentas,  prevalecendo  Interface  Gráfica  do  Usuário
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(GUI), apresentando progressos com a Interface Natural do Usuário (NUI). Além disto, foram

apresentados outros aspectos como práticas de Engenharia de Software no desenvolvimento.

Por fim, espera-se que esta pesquisa contribua no que diz respeito à concepção de

ferramenta  3D,  uma  vez  que  sua  aplicação  tem  demonstrado  grande  potencialidade  e

facilidade  de  utilização  pelos  estudos  citados  neste  trabalho.  Auxiliando  docentes  e

pesquisadores das áreas de computação,  design e educação, tornando mais compreensível a

utilização  desse  tipo  ferramenta  como  auxílio  para  prática  docente  por  meio  de  novas

tecnologias.

Esse  trabalho  pode  ser  estendido,  usando  outros  termos  que  possam ser  mais

expressivos  para  o  contexto  de  ferramenta  tridimensional  para  docência,  em um possível

aperfeiçoamento deste trabalho.
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