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Resumo 

Os mundos virtuais têm se destacado no decorrer dos últimos anos na área educacional 
em virtude de características como imersão, interatividade, comunicação e possibilidade 
de criação de simulações de experimentos para o ensino de um determinado tópico no 
ambiente. Dentro deste escopo, surge também a possibilidade de criação de jogos sérios 
utilizando este tipo de ambiente, no qual o objetivo está centralizado no ensino de um 
conteúdo de forma lúdica e envolvente como forma de complementar o ensino 
tradicional aplicado em sala de aula de forma presencial. Portanto, este trabalho 
apresenta a proposta de um labirinto educacional construído no mundo virtual OpenSim, 
o qual visa complementar os conteúdos vistos pelos estudantes em sala de aula, por 
meio da realização de atividades acompanhadas de uma experiência lúdica e atrativa. Na 
avaliação desta proposta, aplicou-se o questionário SUS e um questionário especifico 
para avaliação dos elementos presentes no jogo criado neste ambiente, sendo que os 
resultados iniciais obtidos apresentaram um feedback positivo por parte dos avaliadores, 
sendo fornecidas diversas sugestões para a melhoria do labirinto educacional e novos 
recursos que podem ser implantados para aprimorar a usabilidade do jogo. 
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1. Introdução 
 

 A proliferação do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no 

âmbito educacional, calcado pelo surgimento de novos recursos tecnológicos, resultou 

em um aumento na aplicação de diferentes propostas no meio acadêmico que ensejam 

melhorar os processos de ensino e aprendizagem. Tais propostas contemplam áreas 

como os mundos virtuais (MV) e os jogos sérios. 

 Os mundos virtuais possuem uma combinação de ferramentas de simulação, 

provêem uma sensação de imersão e oportunidades de comunicação e colaboração que 

têm um grande potencial para a sua aplicação na educação. Levando em consideração 

um cenário mais complexo, o desenvolvimento de um jogo sério também pode ser 

arquitetado e construído utilizando este tipo de ambiente 3D.  

 Com relação aos jogos sérios, sua aplicação está voltada para o ensino de um 

determinado conteúdo utilizando princípios de jogos. Para Muratet et al. (2009), se o 

jogo for atrativo, divertido, estimulante e encorajar os jogadores a progredirem, 

aumentará a chance destes usuários aprenderem novos conteúdos e absorverem uma 

grande quantidade de informações. 

 No que concerne a possibilidade de integração entre estas duas áreas, o potencial 

benéfico do ponto de vista educacional pode ser considerado instigador. A mescla dos 

recursos presentes nos MVs com a arquitetura de operação proposta nos jogos sérios, 

habilita o desenvolvimento de protótipos cujo o objetivo seja fornecer um suporte 

enriquecedor para o conteúdo trabalhado em sala de aula pelo docente. 

 Portanto, visando explorar os recursos presentes nestas duas abordagens, este 

artigo tem como objetivo delinear a construção do jogo sério denominado de Labirinto 

Educacional, no ambiente OpenSim com o propósito de auxiliar no processo de ensino e 

aprendizagem dos estudantes. A temática do jogo é baseada em um labirinto 3D, no qual 

os alunos devem superar os desafios apresentados no formato de testes sobre um 

determinado conteúdo educacional para chegar ao final e completar o percurso. 

 A relevância desta pesquisa está centralizada no uso de um ambiente virtual 3D 

que permite a interação e imersão, assim como provê os mecanimos lúdicos resultantes 
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da proposta de um jogo sério, visando auxiliar os usuários a reforçar o seu aprendizado 

em diferentes tópicos de ensino, tanto de forma presencial quanto a distância.  

 

2. Embasamento Teórico 

 Os mundos virtuais são descritos por Berns et al. (2013), como ambientes 3D, 

onde representações gráficas dos usuários podem interagir com outros avatares, bem 

como com criar e interagir com objetos dentro do ambiente. Além disso, o que torna 

estes ambientes atraentes aos seus usuários é a sua semelhança com a aparência do 

mundo real, juntamente com suas variadas possibilidades de interação. 

 Este tipo de ambiente também possibilita por meio do uso de seus recursos, 

como a criação de objetos 3D e programação de scripts, que sejam desenvolvidos 

protótipos de jogos com viés educacional.  Tal asserção demonstra também o caráter 

interdisciplinar presente neste tipo de abordagem, visto que diversas áreas educacionais, 

como física, matemática, química e computação podem ser exploradas para a criação de 

atividades baseadas no formato de jogos sérios utilizando os mundos virtuais. 

  De acordo com Voss et al. (2013), caso as atividades sejam elaboradas 

corretamente, de forma que estimulem e proporcionem entretenimento para os usuários, 

consequentemente eles irão adquirir um maior conhecimento sobre o assunto em 

questão.  A proposta dos jogos sérios integrados aos MVs cria um campo propício para 

que sejam desenvolvidos protótipos que visem motivar o aluno através do contato com 

aplicações interativas, a executarem um conjunto de atividades didáticas e experiências 

simuladas, com o propósito de melhorar o processo de aprendizagem dos educandos. 

 

3. Metodologia do Trabalho 

 Esta proposta visa contemplar a união dos benefícios presentes nos MVs com a 

abordagem dos jogos sérios para efetuar a criação de um jogo educacional no formato de 

labirinto. Com o intuito de esclarecer o modo de funcionamento desta proposta, o 

primeiro passo adotado é a descrição da infraestrutura tecnológica utilizada. 

 O mundo virtual OpenSim em sua versão 0.8.2.1 foi selecionado para ser 

utilizado na construção deste protótipo, visto que se trata de um software livre e de 
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código aberto com ampla documentação no meio acadêmico e utilizado nas pesquisas 

realizadas pelos autores deste trabalho. Esta aplicação foi hospedada em um servidor 

Web, o qual conta com o suporte fornecido pela ferramenta WampServer, que detém os 

recursos do servidor Apache, banco de dados MySQL e o suporte à linguagem de 

programação PHP, todos estes recursos necessários para o funcionamento do ambiente. 

 Também foram utilizados agentes Non Player Characters (NPC), que são 

entidades autônomas providas pelo OpenSim, os quais possuem um papel específico e 

que podem interagir com o avatar do estudante. Os scripts na linguagem Open 

Simulator Scripting Language (OSSL) são responsáveis por gerir regras, condições, 

premiações e demais ocorrências estabelecidas do jogo, bem como conduzir o seu 

funcionamento, definindo a parte relacionada à programação. 

 Discorridos os esclarecimentos acerca do aspecto tecnológico envolvido no 

desenvolvido do jogo, uma visão geral da proposta apresentada é descrita. A temática do 

jogo está centrada em um labirinto no MV, em que os participantes, cujo público alvo 

permite desde alunos do ensino fundamental até o superior, terão que enfrentar diversos 

desafios de caráter lúdico e educacional para a sua progreção. 

 O jogo buscar trazer um caráter de desafio, em que os participantes atuam 

individualmente no ambiente, mas concorrem entre si por meio dos desafios propostos, 

onde o indivíduo que obter o melhor desempenho será considerado o campeão do 

desafio.  Com relação à mecânica do jogo, por se tratar de um ambiente colaborativo e 

interativo, no qual os jogadores podem se comunicar via chat, foi adotado o formato 

multijogador para este protótipo.  

 A pontuação do jogador é composta pelas notas obtidas em cada uma das 

avaliações realizadas, sendo efetuada uma média geral, assim como o número de 

tentativas que foram utilizadas em cada avaliação também é contabilizado. Além disso, 

o tempo geral que o aluno levou para finalizar o percurso e chegar ao final do labirinto 

também é utilizado no processo de classificação.  Desta forma, o usuário que tiver a 

melhor média de notas com o menor número de repetições e o menor tempo despendido 

para finalizar o labirinto será considerado o vencedor.  
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 Todos os dados coletados durante o jogo são capturados por meio de sensores 

existentes dentro do labirinto educacional, que transmitem por meio de requisões estes 

dados à diferentes arquivos PHP. Tais arquivos realizam o processamento, 

armazenamento e retorno específico de alguma informação de acordo com o contexto 

que está inserido.  Para isso, foram criadas duas tabelas no banco de dados do OpenSim, 

em que na primeira tabela denominada “user_labirinto” são armazenados dados 

referentes à identificação do avatar, nome do participante, seu status (online/offline), o 

tempo total de jogo, quantas etapas concluiu (são necessárias 4 ao total para finalizar o 

labirinto) e o registro temporal de quando jogou. A segunda tabela foi denominada 

“user_progress_labirinto”, estando relacionada à primeira tabela, visto que armazena os 

dados referentes ao desempenho do jogador em cada um dos portões (score total, score 

individual de cada questão, o número do portão e o registro temporal). 

 Esclarecidos tais detalhes, o início do jogo ocorre na entrada do labirinto, onde 

os jogadores poderão selecionar diferentes tipos de vestimentas para seu avatar. 

Findado este processo, o desafio tem seu início, em que o aluno deverá percorrer os 

caminhos do labirinto, que é composto por diferentes possibilidades, buscando 

encontrar o portão correto para avançar no percurso.   Desta forma, seu objetivo é 

encontrar o guardião que vigia o portão e libera a passagem para o jogador continuar a 

desbravar o labirinto (Figura 1). Um agente NPC foi criado e customizado para 

representar o personagem do guardião, o qual percebe a presença do jogador e o 

identifica, por meio do uso de sensores criados utilizando scripts OSSL. Realizado isto, 

o guardião exibe uma mensagem de boas-vindas e inicia o processo de avaliação. 
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Figura 1. Portão com guardião medieval. 

 Este processo de avaliação é composto por questões de múltipla escolha sobre 

diversos tópicos de ensino, que são definidos no início do jogo pelo desenvolvedor do 

protótipo e pelo professor responsável pela turma de alunos. Tais questões são 

formuladas pelo docente e inseridas por meio do uso de “notecards”, que são arquivos 

de texto contendo todas informações referentes à cada pergunta, como o enunciado, 

opções de resposta, alternativa correta e o feedback a ser dado ao aluno. 

 São quatro portões distribuídos ao longo do labirinto, sendo necessária a criação 

de um notecard diferente para cada um destes, em que o número de questões em cada 

porta pode variar, existindo uma sequência. Caso ele chegue em uma porta usando o 

recurso de tele transporte, tendo avançado sem passar pela anterior, ele terá que voltar e 

irá receber uma penalização de 30 segundos a mais no seu tempo total. 

 O jogador deve responder aos questionamentos do guardião, que irá verificar as 

respostas fornecidas e emitir uma mensagem ao jogador. Caso o participante acerte 2/3 

das questões, sua passagem será liberada e o guardião lhe dará os parabéns realizando 

um gesto positivo com a cabeça, atribuindo 100 pontos ao seu score na partida. 

 Caso este percentual não seja alcançado, uma nova oportunidade será fornecida 

ao jogador para tentar novamente responder às questões e seguir adiante no percurso, 

sendo então atribuído 50 pontos ao seu score se ele acertar os 2/3 necessários.  Em 

consideração ao fato de que o jogador pode ficar desmotivado ao errar duas vezes e 

sofrer uma penalização severa no jogo, e.g., voltar ao início de todo o percurso, foi 

adotada a opção de liberar a passagem do jogador após duas tentativas mal-sucedidas. 

Porém, uma penalização no seu score é aplicada, no qual nenhum ponto será atribuído. 

 Durante o percurso poderão surgir surpresas para o jogador, caso o mesmo siga 

por um caminho errado do labirinto, ele poderá se deparar com o alienígena Eddy, uma 

criatura trapaceira que vive dentro do labirinto e que se diverte fazendo armadilhas e 

dificultando o percurso dos usuários. O Eddy também foi implementado através de um 

NPC e customizado para representar este personagem, sendo suas ações baseadas nos 

scripts OSSL previamente definidos e executados conforme a situação. 
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 Este personagem aplicará uma penalização ao usuário, sendo adicionado 30 

segundos a mais no tempo total do percurso. Além disso, também existem diferentes 

caminhos que podem levar ao portão correto para avançar de percurso, sendo alguns 

mais curtos e outros mais longos, o que pode dificultar o trajeto do jogador. 

 A integração adicional do sistema de pontuação tem como base os preceitos 

defendidos na proposta desenvolvida por Berns et al. (2013), cujo objetivo é aumentar a 

motivação do aluno, a qual é reforçada principalmente através da competição, pois faz 

com que os alunos se sintam desafiados, a fim de ganhar o jogo. O conceito de 

competição é entendido, nesse sentido, como uma característica do jogo altamente 

atraente para ser explorada tanto quanto possível no processo de ensino e aprendizagem.  

 Os elementos lúdicos adicionados visam proporcionar uma maior interação no 

ambiente e instigar o aluno a completar os desafios para ser o vencedor entre seus 

colegas. Concomitantemente a isto, o aspecto educacional presente nas avaliações 

realizadas por meio de questões de múltipla escolha tem como objetivo testar o aluno e 

avaliar o seu conhecimento naquele determinado tópico, visando complementar o seu 

processo de aprendizagem, sendo possível ser visualizado pelo professor ao final de 

cada etapa, o desempenho de cada um dos estudantes. 

 

4. Resultados Obtidos 

Para efetuar os testes iniciais desta proposta, primeiramente foi definido uma área 

educacional e um tópico em particular para que fosse realizada a avaliação, sendo 

definida a área de ciência da computação, cujo tópico abordado foi informática básica, 

no qual foram abordados conceitos referentes à HTML e Processadores de Textos.   

 Considerando os quatros portões existentes dentro do labirinto educacional, foi 

definido um total de 5 questões  para cada um destes, sendo todas elaboradas no formato 

de múltipla escolha. Se torna importante ressaltar que todo este processo foi realizado 

pelos autores deste trabalho, os quais são oriundos da área de informática. 

 Com relação ao público-alvo, um grupo de 15 estudantes pertencentes à 

diferentes cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado em informática e em 

informática na educação) foi estabelecido como participantes nos testes realizados. 
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Todos possuíam conhecimentos básicos em informática, sendo desta forma realizado 

uma avaliação do seu desempenho com relação ao conhecimento no tópico abordado. 

 O teste ocorreu durante o intervalo de 3 semanas, visto que como o acesso era 

feito de forma online e não presencial, os usuários estavam liberados para realizar a 

avaliação quando fosse possível. Dentre os quinze participantes, sete deles nunca 

haviam acessado um MV anteriormente, sendo que foram fornecidas as intruções 

iniciais no formato de texto e eles se ambientaram ao labirinto de forma independente. 

 Por se tratar de um protótipo em desenvolvimento, uma avaliação da usabilidade 

do labirinto educacional foi realizada, a fim de investigar os possíveis problemas e 

dificuldades que poderiam ser identificadas pelos usuários, assim como sugestões que 

possam auxiliar no processo de melhoria do ambiente. Para isto, o questionário SUS foi 

aplicado juntamente com um conjunto de questões complementares com o intuito de 

avaliar os aspectos de usabilidade do ambiente. 

 Desta forma, primeiramente são apresentados os dados coletados por meio do 

questionário SUS, que é composto por 10 questões e possui cinco opções de resposta, 

que variam de “Discordo Plenamente” até “Concordo Plenamente”. O processo para 

calcular o valor global do SUS pode ser visualizado na pesquisa de Brooke (1996).  

 Conforme a escala apresentada por Bangor, Kortum e Miller (2009), é possível 

interpretar os intervalos e seus respectivos adjetivos, os quais foram aplicados aos 

resultados obtidos ao longo dessa investigação e foram classificados com o resultado 

final de Bom (Good). Estes resultados podem ser considerados satisfatórios, levando em 

consideração que se tratava da primeira avaliação do ambiente e obteve um valor global 

do SUS de 72. A média das respostas se manteve entre 60 e 70 pontos para cinco 

usuários, ressaltando que somente três usuários deram notas que resultaram em valores 

menores que 60 e sete usuários forneceram notas que ficaram acima de 70, o que 

demonstra um nível predominantemente positivo de satisfação dos participantes. 

  Para corroborar com estas afirmações e resultados apresentados, são dispostos os 

dados obtidos junto às questões complementares aplicadas, sendo o total de 7 questões 

de múltipla escolha e uma dissertativa para o fornecimento de comentários. A seguir é 

apresentada uma síntese dos resultados obtidos em cada uma das questões apresentadas: 
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•  Questão 01 - Você gostou do jogo?  Treze usuários consideraram terem gostado 

do jogo, enquanto somente dois assinalaram negativamente. 

•  Questão 02 - Você acredita que este jogo pode ajudar no aprendizado?  Dez 

assinalaram que sim, enquanto um disse que não e quatro consideraram que 

ajuda pouquíssimo. 

•  Questão 03 - Você gostou da estória do jogo?  Doze usuários consideraram 

terem gostado da estória jogo, enquanto somente três assinalaram negativamente. 

•  Questão 04 - Qual foi sua opinião sobre o jogo?  Sete usuários acharam bom e 

que jogaram com algumas dificuldades, enquanto seis disseram ser bom e fácil 

de jogar, tendo somente um usuário que considerou ruim e teve dificuldades. 

•  Questão 05 – Com relação aos desafios presentes no jogo, seis participantes 

avaliaram como fácil e com pouca ou nenhuma dificuldade, enquanto nove 

acharam fácil com algumas dificuldades 

•  Questão 06 - Quanto às mensagens do jogo? Nove consideraram fáceis de 

entender e seis acharam que poderiam ser mais fáceis, pois tiveram dúvidas em 

alguns momentos. 

•  Questão 07 - Você se sentiu motivado com o desafio proposto com jogo? Sete 

pessoas se sentiram muito motivados, enquanto oito se sentiram pouco 

motivados com o jogo. 

 Foi possível observar uma predominante satisfação em relação à estória do jogo 

e se haviam gostado de jogar no labirinto educacional, o que demonstra a aceitação dos 

usuários em relação ao contexto estabelecido para o protótipo. Tal pressuposto pode ser 

reforçado pelas afirmações fornecidas nos comentários, em que somente três 

comentários não tiveram afirmações elogiando a proposta. 

 Com relação ao potencial para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, as 

respostas fornecidas vão de encontro à opinião sobre os desafios existentes no labirinto, 

visto que as principais críticas descritas nos comentários ressaltam que a idéia dos 

desafios é boa, mas necessita ser melhor elaborada, pois ainda estão muito simples, o 

que pode afetar na questão da aprendizagem. Como sugestões estão a criação de mais 

desafios envolvendo o personagem Eddy (a opinião geral é que ele necessita aparecer 
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mais vezes e exercer um papel mais predominante), inserção de materiais multimídia 

para o participante poder estudar caso sinta dificuldades em passar pelos desafios e 

maiores desvios de trajetórias, o que vai de encontro à questão da motivação, em que os 

usuários que não se sentiram muito motivados explanaram tais sugestões para aumentar 

o nível de dificuldade e estimular mais os jogadores a buscar a saída. 

 A questão relacionada às mensangens também foi um dos principais pontos 

sugeridos a melhorar, visto que foram observados alguns erros na renderização dos 

painéis de informações, identificação das portas, apresentação das questões e instruções 

gerais sobre a forma de condução do jogador.  Por fim, a opinião geral acerca do jogo 

pode ser considerada positiva, em que a maioria dos usuários considerou que o labirinto 

pode auxiliar a complementar os conteúdos trabalhados pelo professor, além de 

proporcionar um ambiente lúdico e instigador. 

 

5. Conclusão e Trabalhos Futuros 

Este artigo apresentou a proposta de um labirinto educacional utilizando o OpenSim 

para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, principalmente na 

questão de reforçar os conteúdos apresentados em sala de aula. Sua avaliação contou 

com a aplicação de um questionário de usabilidade do SUS e demais questões 

complementares. 

 Os resultados demonstraram em ambos questionários um nível de satisfação 

positivo e instigador para os desenvolvedores deste protótipo. Apesar do ambiente ter 

sido avaliado positivamente, as opiniões fornecidas são de grande valia, pois se trata de 

uma primeira versão do labirinto educacional, o que demonstra que as principais 

dificuldades identificadas têm relação com os desafios e a facilidade demasiada do jogo, 

sendo considerados como os principais elementos a serem melhorados no protótipo. 

 Tais correções são consideradas de suma importância para o protótipo melhor 

atender aos objetivos que se propõe, ressaltando que tais modificações não são 

demasiadamente complexas do ponto de vista tecnológico. Desta forma, a base original 

do jogo será mantida em razão do feedback positivo apresentado, sendo aplicadas as 

melhorias e resolvidos os problemas identificados. 
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 As etapas futuras abrangem a melhoria do labirinto educacional levando em 

consideração os comentários sugeridos pelos usuários, assim como a inserção de novos 

elementos que possam ser considerados positivos. Além disso, uma avaliação robusta 

com usuários de diferentes áreas também deverá ser realizada, para avaliar seu impacto 

do ponto de vista educacional. 
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