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Resumo 

Este artigo tem como objetivo apresentar o resultado parcial de pesquisa de pós-
doutoramento desenvolvida no Programa Avançado de Cultura Contemporânea -  
PACC/UFRJ, que consistiu no desenvolvimento de um ambiente imersivo de uma 
exposição virtual de arte cuja temática são as descobertas científicas na área da Física e 
da Astronomia. Foi apresentado aos professores e alunos do Núcleo de Arte Sebastião 
de Souza Prata - Grande Otelo, cujos resultados foram discutidos a partir dos dados 
colhidos de entrevistas semi-estruturadas. 
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Introdução 

A cidade do Rio de Janeiro, apesar de concentrar diversos museus e centros 

culturais, tem uma parcela considerável da população não tem o costume de frequentar 

estes espaços. O recurso de uma exposição virtual pode despertar o interesse em visitar 

e se apropriar do espaço real, disseminando o usufruir dos bens culturais disponíveis 

para segmentos sociais antes estranhos a esse meio. 

No século XXI, vivemos a Era do Conhecimento, acelerada pela pesquisa 

científica e pelas novas possibilidades trazidas pelas tecnologias da informação e da 
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comunicação. Cada vez mais, as zonas do conhecimento dialogam entre si, mostrando 

uma necessidade de se pensar o mundo de maneira mais multidisciplinar e menos 

isoladamente. Sendo assim, não é possível mais separar o fazer da arte, da ciência e da 

tecnologia. Especialmente, na sociedade brasileira, falta um projeto que incentive o 

gosto e o entendimento dos jovens estudantes pela arte e pela ciência. 

O desenvolvimento de uma exposição virtual online é um recurso atualmente 

muito utilizado por diversos museus que entendem que tal procedimento atrai público 

para suas exposições reais. A internet é uma espécie de universo paralelo onde é 

possível visitar uma exposição 24 horas por dia, nos sete dias da semana, sem as 

limitações impostas nos espaços físicos do mundo real. 

Eichler & Del Pino (2007) afirmam que uma exposição virtual pode contribuir 

para o enriquecimento do ensino de ciências. Os autores entendem que, para uma 

empreitada dessa natureza ser bem sucedida, deve-se respeitar dois princípios: primeiro 

- o conteúdo deve ser exibido de forma correspondente a estrutura original da disciplina 

ou do tema exibido. Segundo - o conteúdo deve ser exibido de forma mais clara 

possível, facilitando a sua compreensão. 

O público alvo desta experiência inicialmente foi composto por alunos do 

primeiro e segundo segmentos do Ensino Fundamental do Município do Rio de Janeiro, 

que geralmente não tem acesso ou hábito de frequentar as atrações culturais disponíveis 

nos museus da cidade. Esse público jovem também é distante do mundo das descobertas 

científicas, apesar de serem consumidores da tecnologia desenvolvida a partir destas 

mesmas descobertas. 

A pesquisa de pós-doutoramento teve como objetivo específico avaliar o 

desempenho do simulador em seus aspectos de navegação, usabilidade, design da 

interface e interação com o usuário.         

 

Embasamento Teórico 

Segundo Lima (2015), conceitualmente, não há consenso se um ambiente 

imersivo é ou não uma modalidade de Realidade Virtual (RV), pois a própria Realidade 

Virtual não possui uma terminologia definida. Rodrigues & Porto (2013) afirmam que 

há inúmeras definições de RV e que, em comum, elas geralmente descrevem uma 

experiência de imersão interativa em um ambiente 3D gerado por computador. 
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Seguindo esta linha de raciocínio, um ambiente imersivo baseado em PC (Personal 

Computer – Computador Pessoal) poderia ser entendido como uma modalidade de 

Realidade Virtual.  

A adesão dos museus ao uso da Internet remonta a década de noventa e evoluiu 

junto com o desenvolvimento dos recursos digitais, sendo que em alguns museus, a sua 

versão online se resume a divulgação de alguns dados de natureza administrativa, como 

horário de funcionamento a outros museus onde todo o seu acervo físico está disponível 

para download ou o “cibervisitante” pode realizar um passeio virtual pelo seu interior 

(HENRIQUES, 2004). O potencial do uso da Internet pelos museus também é 

defendido por Muchacho (2005) que adverte que nesses ambientes virtuais a qualidade 

do design de interface e a usabilidade são fundamentais para uma experiência positiva. 

Como exemplos de passeios virtuais disponíveis na web os Museus do Vaticano 

disponibilizam a Capela Sistina4, onde é possível ver em detalhes a obra de 

Miquelangelo e de outros mestres do Renascimento Italiano. Nos EUA o Museu 

Smithsoniano de História Natural em Washington5 praticamente possibilita ao 

“cibervisitante” conhecer todas as suas salas. No Brasil o projeto Era Virtual, desde 

2008 disponibiliza da internet diversos passeios virtuais de vários museus localizados 

nos estados de Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e Rio de Janeiro6.  Outro exemplo 

nacional que também começou em 2008 foi o Projeto Dinos Virtuais que usando 

técnicas de modelagem digital e fotomodelagem com arquivos em Virtual Reality 

Modelling Language (VRML) tornou-se o primeiro site da América Latina a apresentar 

modelos virtuais online de dinossauros (ARAÚJO et al. 2012). 

Além da internet, a Realidade Virtual possibilita uma marcante experiência para 

os visitantes, porém o custo para o seu desenvolvimento pode ser proibitivo. Uma 

alternativa mais viável economicamente seria o uso da tecnologia já disponível dos 

jogos 3D para o desenvolvimento dos ambientes virtuais (LAPOURAS & 

VASSILAKIS, 2004). Os autores desenvolveram o projeto do Museu Virtual disponível 

em duas versões: uma baseada em Head Mounted Displays (HMD) – capacete de 

Realidade Virtual, destinado a pesquisadores e um pequeno número de indivíduos e 

outra baseada em desktop (monitor de PC) voltada para o grande público. Neste projeto 
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eram disponibilizados bens culturais que por diversas razões não eram expostos 

regularmente. Visando viabilidade econômica para o projeto, os autores utilizaram 

motor de jogo (game engine)7 para o desenvolvimento do ambiente 3D das exposições, 

onde os usuários poderiam acessar de suas respectivas casas, sem a necessidade de 

visitar o museu in loco. Tal abordagem traz similaridades com a metodologia aqui 

proposta, Outros pontos em comum: o uso de avatar por parte dos visitantes virtuais 

num ambiente 3D multiusuário. No entanto o projeto aqui proposto trouxe como 

diferencial o acréscimo de informações complementares disponíveis durante a 

navegação e o motor de jogo (Quest3D) usado não cobrar royalties pelo projeto 

desenvolvido. 

Outra tecnologia digital também usada atualmente pelos museus para 

possibilitar uma nova forma de interação do público com o seu acervo é a Realidade 

Aumentada8.  Braga et al.(2011) propuseram um sistema de Realidade Aumentada 

baseado em tablet9 para que o usuário, ao visitar duas obras do Museu Nacional de Belas 

Artes, tivesse a sua disposição um leque de informações complementares que não 

estariam disponíveis fisicamente no museu. Ao posicionar o tablet em frente a tela A 

Batalha do Avaí -  de Pedro Américo -  ou a Primeira Batalha dos Guararapes  - de Vitor 

Meireles, o visitante poderia optar em escolher informações técnicas ou históricas sobre 

as duas obras em questão. Tal proposta diverge da abordagem aqui defendida por ser 

necessária a visita do usuário ao espaço físico do Museu. No entanto, tem semelhanças 

quando o simulador aqui proposto não está resumido a simulação 3D de um passeio 

virtual. Nele está prevista a inserção de conteúdo complementar para enriquecimento da 

experiência. Por exemplo: quando o avatar do visitante se aproxima de um quadro cujo 

tema é a energia nuclear, ele pode acessar informações adicionais sobre energia nuclear, 

sua história, aplicações civis e militares e pesquisadores que contribuíram para o seu 

desenvolvimento. 
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Metodologia do Trabalho 

Com a utilização do simulador multiusuário, foi possível realizar um passeio 

virtual no Laboratório de Métodos Computacionais em Engenharia  (LAMCE) que foi 

desenvolvido com o motor de jogo Quest3D. Esta ferramenta permite o 

desenvolvimento de páginas na Web em 3D, jogos, programas e simuladores destinados 

ao treinamento de equipes e entretenimento. Ele possui dois sistemas de física: O ODE 

– Open Dynamics Engine e o Newton Game Engine.Também é possível trabalhar como 

núcleo de física PhysXforQuest desenvolvido pela NVIDIA. 

O Quest3D foi a ferramenta escolhida devido a familiaridade obtida com os seus 

recursos durante o desenvolvimento do Simulador de Contenção de Petróleo em Mar 

Aberto para a Tese de Doutorado (LIMA, 2013). 

Em síntese, a metodologia pretendida segue as seguintes etapas: análise 

aprofundada do referencial teórico referente ao desenvolvimento de exposições virtuais, 

desenvolvimento da primeira versão do simulador e apresentação do mesmo aos alunos 

do ensino fundamental do Município do Rio de Janeiro  

O ciclo da pesquisa se fechou quando foi observado como os usuários utilizaram 

o simulador e foram implementadas eventuais melhorias numa nova versão do 

simulador a partir da experiência do usuário. 

O ambiente imersivo foi apresentado aos alunos e professores do Núcleo de Arte 

Sebastião de Souza Prata - Grande Otelo., que fica localizado no bairro de Anchieta, 

zona norte da capital, local com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e 

poucas atrações culturais disponíveis. 

O tema da exposição virtual é a obra da pintora Yvanna10cuja obra trata das 

questões da Arte e da Ciência. O cenário é o prédio do Laboratório de Métodos 

Computacionais em Engenharia (LAMCE), localizado no Parque Tecnológico da Ilha 

do Fundão (LIMA, 2015). 

Os alunos realizaram a visita virtual 3D, onde é apresentada a produção 

artística da pintora Yvanna, abrangendo as três fases da sua produção artística artista: 

Onírica, Cósmica e Harmonia do Caos. Além disso, o usuário pode ter informações 

adicionais sobre a obra ou o tema da mesma. No salão principal, foram distribuídos 
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vinte e dois quadros, das fases Cósmica e Harmonia no Caos. No salão secundário, nove 

quadros da fase Onírica e dois restantes, da fase Harmonia no Caos, estão na escada que 

dá acesso ao segundo andar. 

O modelo 3D do LAMCE, que serviu de cenário para o ambiente da pesquisa, 

foi gerado em um programa de modelagem digital chamado Google Sketch Up, pela 

empresa MBA Cultural e, posteriormente, foi exportado para o programa Quest3D, que 

consiste em um rapid application development (RAD), que permite a rápida criação de 

jogos 3D, simuladores e sistemas de realidade virtual em tempo real (LIMA, 2015, 

p.104 ). 

 

 

Figuras 1 e 2 - Vista externa do LAMCE e vista externa no ambiente mersivo 

 

Para não atrasar o cronograma da pesquisa, optou-se por usar o modelo 

feminino padrão disponível na plataforma de prototipagem Quest3D. O 

desenvolvimento de um modelo masculino demandaria tempo e é entendido que os 

alunos estão acostumados a utilizarem avatares femininos devido a popularidade de 

jogos cujo protagonista é mulher (Lara Croft Tomb Raider11, Jill Valantine12, Sonya 

Blade13 e Nariko14 são exemplos de heroínas muito conhecidas pelos jovens aficionados 

por games). 
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Figuras 3 e  4 - Aspecto interno do LAMCE e sua reprodução no ambiente 

imersivo. 
 

O ambiente imersivo foi desenvolvido para PC, dispensando o uso de 

equipamentos caros de realidade virtual como óculos especiais  (Head Mounted Display 

– HMI).  O usuário pode movimentar O avatar pode ser movimentado pelo usuário 

através das teclas de seta e, para escolher para onde olhar, ele movimenta o mouse.  É 

uma simulação em terceira pessoa, muito comum nos games, em que o usuário 

acompanha o personagem na exploração do cenário virtual (Figura 4) (LIMA, 2015). 

Além de reproduzir a experiência de visitar o prédio do LAMCE o ambiente 

permite que o usuário obtenha informações adicionais dos quatros expostos, bastando 

para isso teclar a letra apresentada abaixo de cada quadro (figuras 5 e 6). 

 
Figura 6 - Interface do ambiente imersivo em que são apresentadas  

informações adicionais referentes ao quadro O Olho de Hubble. 
 

Foram desenvolvidas três versões. A primeira para ser executada em rede local 

(LAN). A segunda consiste em uma opção off-line, para ser explorada em computadores 

pessoais ou em totens. Finalmente, a terceira opção consiste em acessar um site, do qual 

é possível baixar o programa e explorar o ambiente em qualquer lugar.15 A primeira 

opção, em rede local, é a ideal para se trabalhar com alunos em sala de aula, desde que a 
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 O ambiente imersivo pode ser baixado no site da Escola de Belas Artes. Disponível em: 

<http://www.eba.ufrj.br/gd/arte_e_ciencia_08072014_instalar.exe>. Acesso em: 20 jul.2015. 
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escola possua um laboratório equipado com até trinta e dois computadores com sistema 

operacional Windows e conectados em rede. O Quest3D garante uma performance em 

rede estável com até trinta e dois usuários conectados simultaneamente; a partir desta 

quantidade, a simulação perde em qualidade. 

Trabalhando com grupos menores de estudantes, a segunda opção (off-line) 

também é válida.  

A versão escolhida foi a segunda – a off-line, pois apesar da instituição possuir 

sala de informática e conexão de internet, a conexão é muito lenta para  uso. Durante a 

atividade da visita virtual, os alunos interagiam, individualmente ou em grupos, 

utilizando um computador apenas (LIMA, 2015.p 107). 

No ambiente imersivo desenvolvido, o avatar caminha respeitando as limitações 

da física. Ele não atravessa paredes (efeito fantasma) e simula o efeito de gravidade (se 

ele subir em determinado lugar, ele cairá se ultrapassar seus limites, como se fosse real).  

 

Análise dos dados 

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com os alunos do Núcleo de 

Arte Grande Otelo onde eles responderam sobre o que acharam ao experimentar o 

ambiente imersivo.  A seguir alguns comentários feitos pelos alunos do Núcleo de Arte: 

 
A9 - Conhecer antes a obra ajuda, mas ao vivo é melhor. 
A16 - Na internet, aprendemos mais na questão da explicação. Já na 
exposição real, a gente pode “tocar”, ver o tamanho real das coisas e 
“brincar” com as obras. (LIMA, 2015. p. 141) 
 

 

 

Conclusões 

Após a análise das entrevistas semi-estruturadas realizadas com os alunos e 

professores que experimentaram o ambiente imersivo da exposição virtual, chegou-se a 

conclusão que, para a maioria dos participantes, a experiência virtual não substitui a 

experiência in loco, devendo ser vista sempre como uma atividade complementar.  Por 

outro lado, quando realizada antes da visita “real” pode despertar o interesse daqueles 

que não tem o hábito de frequentar museus e outros espaços culturais equivalentes. 

Alguns alunos relataram que preferem o fator surpresa e que só deveriam ir à 

exposição virtual após terem visitado a exposição real. Outros, afirmaram que dão 
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preferência a visita virtual primeiro, para terem conhecimento prévio do que está 

exposto e terem uma noção do espaço em si. 

Sobre o avatar, alguns questionaram a sua velocidade, achando que ele deveria 

ter a opção de correr para não deixar a visita monótona. A própria existência deste foi 

questionada. Isso ocorreu  quando um professor sugeriu que ficaria melhor para apreciar 

os quadros expostos sem a presença do personagem na simulação,  e o usuário fosse 

posicionado em primeira pessoa e não em terceira. Tal posicionamento pode ser fruto da 

não familiaridade com a linguagem dos jogos. Tal hipótese é fortalecida pelo fato que 

tal opinião não foi defendida por nenhum aluno entrevistado, que, pela faixa etária estão 

mais familiarizados com os avatares nos games e experiências narrativas e interativas 

em terceira pessoa. 

O simulador é iniciado com o avatar do lado de fora do edifício do LAMCE, 

justamente para que o usuário possa conhecer a arquitetura incomum do laboratório. 

Porém, durante as demonstrações do ambiente imersivo, foi percebido que os alunos 

usuários não se interessaram por esse aspecto e comentaram que o personagem 

demoraria muito para entrar no prédio. Talvez seja aconselhável que, numa versão 

futura, sua posição inicial deva ficar mais próximo da entrada do LAMCE, ou 

implementar no personagem a capacidade de correr. 
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