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RESUMO 

 

A indústria dos jogos cresceu e passou a ser um elemento de cultura da sociedade, pois estão 
presentes em áreas como medicina, educação, social e negócios. As pessoas jogam com o 
propósito de se divertir, uma ferramenta de entretenimento. Porém dentro deste contexto de 
avanço tecnológico, houve a possibilidade de se inovar o uso de jogos para o contexto 
educativo. Surgiu assim, o termo serious game, que são jogos que tem como intuito treinar, 
informar ou educar o usuário. Sendo assim, esta pesquisa propõe compreender e avaliar como 
o design de jogos pode contribuir na construção de um treinamento para o ensino de operação 
em veículos aéreos não tripulados por meio de um aplicativo que emprega realidade virtual na 
sua concepção Para isso, desenvolveu-se um serious game, que tem como objetivo ser um 
simulador de veículo aéreo não tripulado (VANT), para o treinamento de usuários com 
nenhuma ou pouca experiência na atividade, por meio do uso da tecnologia de realidade 
virtual. Esta pesquisa se justifica pois a mídia de realidade virtual recentemente vem se 
tornando uma mídia viável para treinamentos nas áreas de medicina, militar, civil, entre 
outras, e visa entender como se desenvolvem aplicativos imersivos para este intuito a fim de 
ajudar na progressão de pesquisas acadêmicas que venham a trazer novos conteúdos com 
relevância social. Sendo assim, procurou-se conciliar os conceitos encontrados em áreas como 
de game design, serious games, VANT e realidade virtual e utilizando-se de metodologias 
como Agile, Scrum, processos iterativos e estrutura na área de design e mídia, para o 
desenvolvimento de um protótipo para treinamento de usuários em pilotar VANT. O resultado 
deste trabalho foi um protótipo que aplicado a testes com dois grupos de 05 pessoas, concluiu-
se que é possível a utilização da mídia de realidade virtual para este tipo de treinamento, 
porém ao desenvolver-se produtos para esta mídia é necessário levar em considerações suas 
peculiaridades, pois estas irão influenciar em todo o processo de desenvolvimento, 
principalmente o design do aplicativo. Para futuros trabalhos, foi desenvolvido um breve 
documento de design onde pesquisadores interessados possam utilizá-lo como base para o 
início de uma nova pesquisa. Esta pesquisa teve como foco o uso de metodologias e conceitos 
da área de design, assim recomenda-se que novas pesquisas adicionem novos conceitos a 
partir de outras áreas, como educação. 
 
Palavras-chave: Design de jogos. VANT. Realidade virtual. 
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ABSTRACT 

 

 
The gaming industry grew and became an element of the society's culture, as it is present in 
areas such as medicine, education, social and business. As people play with the aim of having 
fun, an entertainment tool. However, within this context of technological advancement, there 
was the possibility of innovating or using games for the educational context. The term serious 
games emerged of this and are games that are intended to train, inform or educate the user. 
This research proposes to understand and evaluate how game design can contribute to the 
construction of training for teaching operation in unmanned aerial vehicles through an 
application that uses virtual reality in its design. For this, a serious game was developed, 
which aims to be an unmanned aerial vehicle simulator (UAV), for training users with no or 
little experience in the activity, with virtual reality technology. This research is justified 
because the virtual reality media has recently become a viable medium for training in the 
areas of medicine, military, civil, among others, and aims to understand how immersive 
applications are developed for this purpose in order to help the progress of research that bring 
new content with social relevance. Therefore, we sought to reconcile the concepts found in 
areas such as game design, serious games, UAV and virtual reality and using methodologies 
such as agile, scrum, iterative processes and structure in the area of design and media, for the 
development of a prototype for training users to fly UAVs. The result of this work was a 
prototype that applied to tests with two groups of 05 people, it was concluded that it is 
possible to use virtual reality media for this type of training, however when developing 
products for this media it is necessary to take into account considerations your peculiarities, as 
these will influence the entire development process, especially the application design. For 
future work, a brief design document was developed where interested researchers can use it as 
a basis for starting new research. This research focused on the use of design methodologies 
and concepts, so it is recommended that new research add new concepts from other areas, 
such as education. 
 
Keywords: Game Design. UAV. Virtual Reality. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Em 1960, nos EUA, surgiu o que em pouco tempo passaria a ser denominado de 

jogos digitais. Mesmo assim, estes só se proliferaram pelo mundo a partir de 1970, quando 

Noland Bushnell fundou a empresa Atari (DISCOVERY CHANNEL, 2007).  

Desde então a indústria cresceu, e de acordo com Wijman (2019), a perspectiva é que 

feche 2019 com o valor de 148.8 Bilhões de dólares. Esse crescimento demonstra a expansão 

dos jogos, presente hoje como um elemento de cultura da sociedade (SANTAELLA, 2013), 

tendo papel em diferentes áreas como educação, social, negócios e medicina. 

Esse panorama é consequência da evolução tecnológica que permitiu aos designers 

inovar tanto na parte de design do jogo em si, como também na parte sistêmica de produção 

de um jogo, desde sua concepção (com novas possibilidades) até sua utilização final por parte 

do usuário (diferentes tecnologias). 

Rouse III, (2005) diz que as pessoas jogam com o propósito de se divertir, os jogos 

são como uma forma de entretenimento. Porém, dentro do contexto de avanço tecnológico e 

sistêmico, existe a possibilidade de inovar com a prática dos jogos, educativos, entre outros. O 

termo “serious games” começou a ser utilizado com essa intenção a partir da década de 1970 

(LOH; SHENG; IFENTHALER, 2015) com o livro escrito por Clark Abt (1970), denominado 

de ‘Serious Games’. Considerando que este autor trabalhou em laboratórios de pesquisas 

americanas durante a Guerra Fria, e tinha como um de seus objetivos projetar jogos para 

treinamento e educação. 

Serious games, segundo Crookall (2010), podem ser considerados jogos com o 

propósito de aprendizagem e treinamento, já Ritterfeld e Weber (2006) dizem que é uma 

forma de ensino focado em habilidades profissionais, e Romero, Usart e Ott (2015) 

complementa ao alegar que é uma série de ambientes dinâmicos que são propícios a 

atividades de aprendizagem em contextos específicos. 

Um dos avanços tecnológicos mais recentes é a utilização de realidade virtual nos 

jogos digitais e nos serious games. Essa nova tecnologia está sendo utilizada para criar uma 

imersão mental, colocando o usuário dentro de uma simulação, ou seja, um mundo virtual 

(SHERMAN; CRAIG, 2003).  

Schell (2014) defende a ideia de que jogos podem ser vistos como a solução para um 

problema, e por isso o designer deve se perguntar qual ou quais os problemas a serem 

resolvidos, se um jogo é realmente a melhor solução e o porquê.  
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Este trabalho  propõe responder como desenvolver um jogo que é um simulador de 

Veículos Aéreo Não Tripulado (VANT), cujo o objetivo é utilizar para treinamento 

educacional, usando a tecnologia de realidade virtual, implementada no motor de jogo Unreal 

Engine 4 (UE4),  por meio de metodologias como Agile (IRISH, 2005) e Scrum (KEITH, 

2010), procedimento iterativo (SALEN; ZIMMERMAN, 2004), e Winn’s serious game 

estrutura (2008). 

 

1.1.1 Problemática 

 

O desenvolvimento de jogos que funcionem como uma ferramenta para melhoria de 

habilidade e performance humana requer a necessidade de demonstrar sua eficácia com os 

usuários, a fim de justificar o seu investimento (LOH; SHENG; IFENTHALER 2015). 

O problema está em como desenvolver esse tipo de ferramenta. No caso de um 

simulador de VANT em realidade virtual, identificou-se inicialmente possíveis problemas 

conceituais e práticos. 

Os problemas conceituais relacionam-se ao fato que o objetivo do simulador é 

ensinar o usuário a como pilotar um VANT. A criação de um jogo desse tipo envolve 

conceitos de design que não seguem necessariamente os mesmos dos jogos digitais 

tradicionais, mas conceitos que se assemelham com os de serious games. Isso ocorre pelo fato 

de que nos jogos tradicionais, o principal objetivo é entretenimento (SALEN; ZIMMERMAN, 

2004), enquanto serious games o objetivo é treinar, informar ou educar o usuário (MICHAEL; 

CHEN, 2006).  

Além das diferenças conceituais, o projeto tem um problema prático adicional que é 

a mídia utilizada para servir como a interface do simulador com o usuário, a tecnologia de 

realidade virtual, que por si só traz desafios, já que experiências em realidade virtual que 

ignorem as melhores práticas podem levar a consequências na saúde do usuário (YAO et al., 

2017). Assim, os conceitos de design utilizados para o desenvolvimento do projeto terão que 

ser adaptados para a realidade virtual, pois a sua prática difere-se das mídias tradicionais 

utilizadas para jogos.  

Logo, como o desenvolvimento do simulador demonstra ser multidisciplinar, e cada 

área contém seus conceitos, a pergunta de pesquisa a ser respondida é: “Como criar um 

sistema imersivo, empregando técnicas de Design, que se aproxime de um cenário real e que 
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permita o treinamento (Serious game) de futuros operadores de veículo aéreos não 

tripulados?” 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Nesta seção serão abordados os objetivos gerais e específicos encontrados na 

dissertação. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desse trabalho é pesquisar sobre o processo de desenvolvimento de 

um simulador de treinamento para veículo aéreo não tripulado em realidade virtual e projetar 

um protótipo para teste. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Realizar revisão bibliográfica das metodologias de desenvolvimento para 
jogos digitais e serious games. 

• Realizar revisão bibliográfica sobre veículo aéreo não tripulado 
• Realizar revisão bibliográfica, incluindo conceito e melhores práticas, sobre 

realidade virtual. 
• Adaptar as metodologias de game design, serious games e realidade virtual 

para estabelecer os procedimentos metodológicos. 
• Projetar um serious game para o treinamento de usuários em operação de 

veículo aéreo não tripulado para realidade virtual. 
• Desenvolver o protótipo do serious game a partir dos procedimentos 

metodológicos. 
• Testar o protótipo do serious games a partir dos procedimentos 

metodológicos. 
 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Crookall (2010) cita a possibilidade de jogos funcionarem como uma utilidade social 

e de impacto significativo na área de aviação, no desenvolvimento de jogos com intuito de 

treinamento. De acordo com Nex e Remondino (2014), o VANT é conhecido tanto pela sua 

aplicação militar quanto em atividades de inspeção, vigilância, reconhecimento e mapeamento 
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de áreas, porém  adicionando a tecnologia de fotogrametria, pode ser utilizado, de forma 

geral, nas seguintes áreas: 

Agricultura: Para identificação de problemas ou danos na plantação e tomadas de 

decisões mais confiáveis. 

Silvicultura: Avaliação dos bosques, vigilância de incêndios, monitorização da 

vegetação, identificação de espécies etc. 

Arqueologia e arquitetura: mapeamento e levantamento de locais e estruturas em 3D. 

Meio-ambiente: monitoramento aéreo, mapeamento cadastral e rodoviário, análise 

térmica, computação do volume de escavação, monitoramento vulcânico e da costa ou 

documentação de recursos naturais. 

Gerenciamento de emergência: VANT são capazes de capturar imagens para a 

avaliação inicial de impactos e planejamento de resgate. O voo pode ser feito em áreas 

contaminadas ou de risco sem colocar os operadores em situações de perigo. 

Monitoramento de tráfego: vigilância, estimativa de viagem, trajetórias, ocupações 

de vias e resposta a acidentes. 

Por isso, o simulador de VANT pode ser utilizado para conscientizar o usuário de 

suas possibilidades e desenvolver suas habilidades de pilotagem com o intuito de trabalhar nas 

áreas citadas. 

As vantagens de realidade virtual são múltiplas porque é um campo científico 

multidisciplinar e seu objetivo é imergir o usuário em um ambiente artificial onde ele poderá 

sentir e interagir em tempo real (BOUVIER et al., 2012).  

Lovreglio et al. (2018), produziu um serious game em realidade virtual, onde o 

objetivo do jogo é ensinar as pessoas como lidar em uma situação de evacuação de um prédio 

de hospital, caso um terremoto atinja o local.  

Na medicina, foi aplicado no treinamento de coleta de medula óssea e realização de 

biópsia da mama (MACHADO et al., 2011). Outro caso utilizou realidade virtual como 

ferramenta terapêutica para reabilitação motora de pacientes que tiveram AVC (SOARES et 

al., 2014). 

Realidade virtual também foi aplicada como uma ferramenta de ensino para práticas 

em laboratórios de engenharia, permitindo ao estudante fazer experimentos e obter resultados 

imediatos. O estudo conclui que apesar de ainda existir limitações à tecnologia, o avanço 

tanto de hardware quanto software, apresentam-se como oportunidades para futuros 

desenvolvimentos (MCCUSKER; ALMAGHRABI; KUCHARSKI 2018).  
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A realidade virtual ainda é uma tecnologia em evolução e não há um consenso, por 

isso é necessário continuar aprendendo e reaprendendo realidade virtual, para trazer o melhor 

resultado ao usuário (NOLAN et al., 2017). Sua adição ao simulador de VANT é justificada 

quando a realidade virtual permite ao usuário se sentir imerso no jogo (FACULDADE; 

ARTES; MULTIM 2016) e cria um ambiente virtual seguro onde é permitida a prática do 

usuário, sem colocá-lo em risco de acidentes graves (SHERMAN; CRAIG, 2003). 

O simulador proposto nesta pesquisa foi desenvolvido por meio da ferramenta Unreal 

Engine 4 (UE4), devido as ferramentas disponíveis pelo programa e criado por terceiros, 

como o plugin AirSim (SHAH et al, 2017), que desenvolveram um VANT para este motor de 

jogo, e será utilizado para a construção do protótipo. 

O propósito do desenvolvimento do protótipo como objeto de estudo desta pesquisa 

se dá pelo fato de que esta é a primeira etapa onde os elementos que compõem o jogo estão 

funcionando e demonstrando quais são as características-chaves do jogo, permitindo com que 

seja possível entender os conceitos básicos relacionados à experiência geral do usuário 

(BERNHAUPT; MUELLER, 2016), auxiliando a responder a pergunta de pesquisa proposta. 

 
1.4 ADERÊNCIA AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida no Programa de Pós Graduação em Design na linha 

de pesquisa sobre Mídias com foco em tecnologia. Sendo assim, buscou-se nesta seção definir 

em qual contexto de mídia com foco em tecnologia esta pesquisa está inserida. 

Nas mídias digitais o suporte físico praticamente desapareceu, e seus dados são 

convertidos em sequencias numéricas, que podem ser interpretados por um processador, como 

o computador. Sendo assim, todos os seus dados, são uma sequência de números, permitindo-

se que seja compartilhado, armazenado ou convertido (MARTINO, 2014). 

As mídias digitais surgiram com a reconfiguração das propriedades existentes das 

mídias tradicionais (MANOVICH, 2013) e seu suporte físico praticamente desapareceu e se 

tornou uma sequência numérica, ou de dígitos, interpretados por um processador, o 

computador (MARTINO, 2014) e assim como a tecnologia evoluiu, jogos passaram também a 

ser mídias digitais no momento que foram reconfigurados a esse novo meio. 

De acordo com Manovich (2010 apud MARTINO, 2014), define os princípios das 

novas mídias em cinco categorias: representação numérica, modularidade, automação, 

variabilidade e transcodificação. 

CONFERE COM ORIGINAL, cópia extraída de documento original de acordo com o Art. 5º do Decreto nº 83.936/79



20 

 

O conceito de representação numérica está presente no fato de que as novas mídias 

são parte de um código digital, representados por uma sequência numérica de “zero” e “um”, 

que quando combinados formam a versão digital do objeto desejado.  

A modularidade encontra-se no fato de que as novas mídias são concebidas por 

componentes, o que lhes permite ser modificadas, desmontadas e reorganizadas de acordo 

com o contexto. 

Automação é quando a nova mídia permite a execução de tarefas de forma 

automática pela própria máquina por meio de cálculos feitos a partir das informações 

oferecidas pelo usuário. 

Variabilidade indica que para uma nova mídia nada é fixo ou acabado, estando 

potencialmente aberta a mudanças. As criações nas novas mídias são definidas pela 

possibilidade de criar “infinitas” versões, utilizando-se de pontos principais. 

Por último, a transcodificação é a transformação das mensagens da mídia em dados 

de computador, onde no computador a linguagem cultural é traduzida e organizada de acordo 

com a nova mídia, como por exemplo, a lixeira do computador é semelhante a uma lixeira 

física. 

Pimentel e Fucks (2011) trazem o conceito de ambientes virtuais colaborativos, 

definidos por uma simulação de mundos reais ou imaginários, onde a noção de espaço e a 

metáfora de mundo real trazem novas possibilidades de interação, pois fornecem 

oportunidades para experiências imersivas, contextos autênticos e atividades para 

aprendizagem experimental, simulação, modelagem de cenários complexos e oportunidades 

para a colaboração e a cocriação que não são facilmente experimentadas em outros sistemas 

Esta pesquisa se encontra dentro deste âmbito de design de mídia com foco em 

tecnologia, pois estudará o processo de desenvolvimento de um protótipo que tem como 

objetivo ensinar os usuários a pilotarem um veículo aéreo não tripulado, e para isso, se propôs 

a utilização da mídia digital, em específico a realidade virtual.  

Esta mídia é composta pelos princípios trazidos por Manovich (2010 apud Martino, 

2014), com representação numérica, modularidade, automação, variabilidade e 

transcodificação, pois ela é digital no sentido que é formada por “zero” e “um”, modular pois 

pode ser modificada de acordo com o seu contexto, podendo ser utilizada tanto de forma 

estacionária quanto móvel, contém elementos de automação pois pode realizar tarefas a partir 

de informações oferecidas pelo usuário, apresenta variabilidade quando se mostra aberta a 

mudanças, pois está em constante evolução tecnológica, permitindo que novas iterações do 
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produto tragam novos elementos para o trabalho do designer e, por último, ela transcodifica 

as informações entre o computador e o usuário, servindo como uma interface e um diferente 

meio de transmissão de informação. 

Sendo assim, a realidade virtual também se encaixa nos conceitos de ambientes 

virtuais colaborativos definidos por Pimentel e Fucks (2011), pois a junção destes elementos, 

que a tornam uma nova mídia, permite a criação de mundos virtuais que trazem ao usuário 

experiências imersivas, que permitem atividades para aprendizagem experimental. 

Conclui-se que, é em benefício de o Design estudar como é o desenvolvimento de 

serious games, jogos que tem por natureza o intuito de ensinar o usuário, aplicados a mídia de 

realidade virtual, pois estudos acadêmicos que fazem a junção de ambas as áreas podem trazer 

melhorias à sociedade ao explorarem novas oportunidades e gerarem novas informações que 

podem ser utilizadas para aplicativos imersivos de impacto social. 

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Como primeiro capítulo da dissertação, a Introdução tem o objetivo de contextualizar 

e problematizar os principais temas que serão abordados, definir os objetivos gerais e 

específicos da pesquisa, justificá-los sobre sua relevância social e trivialidade e demonstrar o 

porquê a pesquisa adere ao programa de Pós-Graduação de Design da Universidade Federal 

de Santa Catarina, na área de mídia com foco em tecnologia. 

No segundo capítulo, a fundamentação teórica, apresentar-se-á o conhecimento 

teórico dos tópicos necessários para a execução do simulador de treinamento. São eles:  i. 

Conceituação da realidade virtual e quais tecnologias atuais utilizadas para o seu 

desenvolvimento; ii. Abordar e conceituar como o sistema de VANT é operado na realidade, 

para poder ser replicado no mundo virtual; iii. Quais os principais conceitos e metodologias 

que serão utilizados no desenvolvimento proposto; iv. Entender como o usuário interage com 

o produto, necessário pelo fato de que a tecnologia de realidade virtual traz diferentes e novas 

possibilidades na interatividade do simulador; v. Apresentar as metodologias e conceituação 

de design para serious games, de forma a expandir a metodologia de desenvolvimento do 

projeto, pois aborda a parte do simulador que está focada em desenvolver e melhorar a 

habilidade do usuário. 

No terceiro capítulo, de procedimentos metodológicos, está a caracterização do que é 

e como foi feita a pesquisa, utilizando para tanto os conceitos apresentados na 
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Fundamentação, incluso aqui recomendações de uso para realidade virtual, design do 

simulador de VANT, descrição das atividades desenvolvidas para simulador e tipos de 

ferramentas que serão utilizadas. 

Na seção seguinte, serão discutidos quais os resultados esperados, incluindo o 

resultado do desenvolvimento do protótipo, trabalhos acadêmicos e conclusões.  

A seção de Análise e Discussão será dividida em diferentes subcapítulos para que 

seja descrito, analisado e discutido diferentes conteúdos encontrados na pesquisa, incluindo-

se, um subcapítulo para a pré-produção do protótipo, para a discussão dos primeiros testes e 

as primeiras tentativas de desenvolvimento do design para o protótipo, seguido pelo capítulo 

da produção, onde será demonstrado como foi o desenvolvimento na prática do design 

estabelecido e todas as soluções e problemas encontrados e, consequentemente, o resultado 

final do protótipo; por último, o subcapítulo denominado de teste irá abordar como o protótipo 

foi aplicado com um grupo de usuários e quais os resultados encontrados. 

Por fim, a conclusão tem como foco fazer um reconhecimento de como foi todo o 

processo da pesquisa, analisar e chegar a conclusões baseadas nos resultados encontrados e 

ponderar sobre possíveis futuros projetos que podem ter continuidade nessa área de pesquisa 

no Design. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esta pesquisa procura abordar uma fundamentação teórica com foco nos tópicos 

relevantes para o escopo do projeto, abordando-os como ferramentas do designer para o 

desenvolvimento. 

 

2.1 CONCEITUAÇÃO SOBRE REALIDADE VIRTUAL 

 

A conceituação de  realidade virtual começa ser traçada na década de 1960, quando 

Ivan Sutherland tentou descrever em seu manuscrito que realidade virtual é uma “janela pela 

qual o usuário percebe o mundo virtual como se olhasse, sentisse e ouvisse a realidade na qual 

poderia agir realisticamente” (CIPRESSO et al., 2018). 

Apesar de tentar explicar realidade virtual do ponto de vista conceitual, Jerald (2015) 

define-a como sendo limitada pela tecnologia. A seguinte definição é a que se encaixa como 

conceito de realidade virtual “Induzir um comportamento direcionado utilizando-se de 

estimulação sensorial artificial, enquanto o organismo tem pouca ou nenhuma consciência da 

interferência” (LAVALLE, 2017). 

Dessa definição, ressaltam-se certas palavras-chave, como “comportamento 

direcionado” que significa criar um tipo de experiência ao organismo, como por exemplo 

caminhar, explorar, assistir ou socializar; já “organismo” seria a forma de vida que está sendo 

influenciada, ou seja, o usuário que estiver interagindo com o produto; enquanto “estimulação 

sensorial artificial” são os sentidos do organismo sendo “sequestrados” e substituídos por 

estimulações artificiais; por fim, a “consciência” onde o finalidade é fazer com que o 

organismo tenha uma sensação de estar presente em um mundo virtual, e não o real, de uma 

forma natural (LAVALLE, 2017). 

Independentemente de qual tipo de abordagem será empregada para a conceituação 

de realidade virtual, do ponto de vista tecnológico ou abstrato, existem quatro características 

que estão presentes em sistemas de realidade virtual (SHERMAN; CRAIG, 2003): 

• Mundo Virtual; 
• Imersão; 
• Feedback Sensorial; 
• Interatividade. 

Mundo virtual é um espaço imaginário que se manifesta por um meio. Este conceito 

implica que nem todo mundo virtual tem que ser exposto em um sistema de realidade virtual, 
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onde, por exemplo, a letra de uma música é uma descrição de um mundo virtual, mas quando 

ela tem o auxílio de instrumentos e um usuário escuta esse som, ele passa a experienciar esse 

mundo virtual.  

Por isso, o papel do mundo virtual, dentro da realidade virtual, é de trazer todos os 

objetos e suas interações ao usuário de uma forma fisicamente imersiva e interativa 

(SHERMAN; CRAIG, 2003). 

Utilizando o conceito proposto por LaValle (2017), onde imersão é o intento da 

realidade virtual, o que significa induzir o usuário a sentir que ele está em um novo contexto. 

Essa sensação pode ser descrita como vivacidade, e é o que induzirá o sentido de presença 

nesse mundo virtual. Segundo Jerald (2015), a sensação de “estar” no espaço, mesmo quando 

o usuário está em outro local, faz parte de seu estado psicológico e fisiológico. Quando este 

deixa de reagir aos objetos do mundo real, para apenas reagir aos do mundo virtual, fazendo 

com que pense que visitou o local ao invés de apenas perceber. 

Essa presença trabalha com o feedback sensorial do usuário, pois induzirá a uma 

sensação de estar fisicamente presente no mundo virtual, considerando que o sistema tenha a 

capacidade de rastrear a posição e orientação do usuário no mundo físico e replicá-lo no 

mundo virtual (JERALD, 2015). 

Por último, o elemento da interatividade deve delimitar como o usuário irá interagir, 

sentir, vivenciar o mundo virtual. Dentro da realidade virtual, o efeito de imersão por 

interatividade ocorre em função de como esse mundo virtual irá reagir de acordo com os 

sinais recebidos, ou seja, o quanto este estiver mais próximo da, maior será a imersão.  

Com a soma desses elementos, Sherman e Craig (2003) concluem  que a realidade 

virtual é um organismo composto de simulações de computador interativas que percebem a 

posição do usuário e suas ações e substituem ou ampliam o feedback de um ou mais sentidos, 

gerando ao usuário a sensação de estar mentalmente imergido ou presente no mundo virtual. 

 

2.1.1 Sistema de Realidade Virtual 

 

O sistema por trás da realidade virtual contém não apenas o hardware, mas o usuário 

e o mundo físico. Assim, no sistema proposto por LaValle (2017), representado pela figura 1, 

os três componentes: organismo, hardware de realidade virtual e mundo físico formam o 

sistema de realidade virtual e estão em constante interação.  
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O mundo físico estará constantemente tentando substituir os sentidos do usuário com 

os propostos pelo mundo virtual. Para construir esse efeito, o sistema necessita do 

equipamento encarregado de reproduzir os estímulos desejados ao usuário e o programa 

encarregado de processar e gerar o mundo virtual (LAVALLE, 2017). 

Os principais componentes relacionados ao hardware são os seguintes: 

• Mostrador (Output); 
• Sensores (Input); 
• Computadores. 

 

Os mostradores do sistema são responsáveis por produzir os estímulos, sendo a visão 

o sentido predominante, por meio de head-mount display (HMD), um óculos capaz de 

reproduzir imagens (HEZEL; VERON, 1993); no caso da realidade virtual, do mundo virtual. 

Os sensores serão os equipamentos responsáveis por extrair as informações do mundo físico e 

replicá-las no mundo virtual, como por exemplo no caso do HMD, o movimento da cabeça do 

usuário. Os computadores serão responsáveis por executar o mundo virtual e processar a 

entrada e saída de ambos equipamentos. Essa interação é demonstrada pela figura 1. 

 
Figura 1 - Sistema de Realidade Virtual 

 
Fonte: LaValle (2017, p 36, traduzido pelo autor), 

 

O mundo virtual também terá um programa de controle que conterá elementos físicos 

para simular o ambiente, e terá diferentes formas de interface com qual o usuário irá se 

comunicar com o ambiente virtual e vice-versa (CHRISTOU, 2010). 
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2.1.1.1 Equipamento de Realidade Virtual 

 

Existem diversos tipos de implementação de realidade virtual. Para esta pesquisa, 

dois serão utilizados no projeto, o HMD para o controle de movimento da câmera e visão do 

usuário e dois tipos de controladores, o primeiro um controle do Playstation 4 (PS4) para 

controlar apenas o drone e o Leap Motion para simular o movimento das mãos do usuário no 

mundo virtual. 

Hoje no mercado existem diferentes produtos que trabalham com realidade virtual. 

Para analisar e decidir quais os modelos serão utilizados no projeto, se pesquisou quais são os 

mais comuns e acessíveis ao público. De acordo com Statista (2018), os três HMD de 

realidade virtual com maior número de unidades despachadas de 2017 a 2018 são em ordem 

decrescente: 

•Sony (Playstantion VR); 

•Facebook (Oculus Rift); 

•Vive (HTC Vive). 

Anunciado em março de 2015, e lançado em abril de 2016 para os consumidores, 

HTC em parceria com a Valve lançou no mercado o HTC Vive VR. Atualmente, existem dois 

modelos do hardware disponíveis no mercado, HTC Vive que custa 400 dólares e HTC Vive 

Pro System que custa 1.400 dólares e foi lançado em abril de 2018. 

O modelo HTC Vive Pro permite uma maior fidelidade visual e de áudio na 

experiência imersiva de realidade virtual do mercado. Seu sistema contém um display de alta 

resolução (2880 x 1600), construído ergonomicamente para conforto, tem rastreamento 

modular e áudio 3D com cancelamento de ruído. 

Já o produto Leap Motion (LEAP MOTION DEVELOPER, 2018) é uma tecnologia 

projetada para rastrear as mãos (incluindo dedos) do usuário com alta precisão, baixo uso de 

poder de processamento e quase zero latência. Além disso, é possível acoplá-lo em todos os 

HMD que funcionem no sistema Windows. 

 

2.1.2 Motor de jogo 

 

O termo motor de jogo começou a surgir na década de 1990, em referência ao jogo 

“Doom” produzido pelo “id Software”. No início não se tinha certeza de como distinguir o 

motor de jogo do próprio jogo, mas no momento que a plataforma que criou o jogo começou a 
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ser vendida e novos jogos passaram a ser desenvolvidos, ficou mais claro que deve-se reservar 

o termo motor de jogo para softwares que são extensíveis e podem ser usados como a 

fundação para diferentes jogos sem a necessidade de uma modificação importante 

(GREGORY, 2009). 

O motor de jogo facilita os desafios que envolvem a criação de um jogo, pois tornam 

eficiente a implementação dos conceitos de game design que pode ser compilada e executada 

(GUANA; STROULIA; NGUYEN 2015). 

Em 1998, a Epic Games Inc. entrou no mercado de jogos em primeira pessoa com o 

jogo chamado “Unreal” e este, desde então, serviu de base para projetos da empresa com 

novas iterações “Unreal Engine 2 e 3” (GREGORY, 2009). Atualmente, o motor de jogo 

encontra-se em sua quarta versão, formalmente denominada de Unreal Engine 4 (UE4), 

utilizada para o desenvolvimento de diversos jogos (UNREAL ENGINE, 2019). 

O que permite a UE4 desenvolver e produzir os jogos é o conjunto de ferramentas de 

desenvolvimento feitos para qualquer pessoa trabalhando com tecnologia em tempo real, de 

aplicações de empreendimentos, experiência cinemáticas até jogos de alta qualidade para PC, 

console, mobile, Realidade Virtual e Realidade Aumentada (UNREAL ENGINE, 2018a). 

O programa possui quatro características destacadas. A primeira é a disponibilidade 

de rendering fotorrealístico (fidelidade gráfica) em tempo real. Tendo opções de sombras 

dinâmicas avançadas, reflexões, iluminações e um sistema de física que fornece flexibilidade 

e eficiência para a criação de conteúdo, no caso do projeto, para se replicar de forma mais fiel 

à realidade do ponto de vista estético. 

A segunda característica é o extensivo conjunto de ferramentas de animação que 

permite a criação de objetos dinâmicos no cenário, de objetos como árvores até a simulação 

de outros seres humanos. 

A terceira é o sistema de Blueprint, que permite criar a programação do jogo. Isso 

significa todos os eventos de simulação, dos exercícios mais simples aos mais complexos. 

Além do sistema funcionar por conta própria, também é possível integrá-lo com a linguagem 

de programação “C++” para a criação de eventos mais customizados. 

Por último, a UE4 contém suporte para as tecnologias de realidade virtual e 

aumentada com o fim de tentar produzir jogos sem sacrificar a qualidade; isso inclui suporte 

aos HMD citados anteriormente. 
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A Epic também disponibiliza uma extensa documentação sobre todas as 

funcionalidades do programa, das informações mais básicas até as mais avançadas, como 

fonte de pesquisa para o desenvolvimento na plataforma. 

 

2.1.2.1 AirSim 

 

AirSim é uma plataforma open-source que tem como objetivo estreitar a lacuna 

existente entre simulação e realidade, como uma forma de suporte ao desenvolvimento de 

veículos autônomos (SHAH et al., 2017). 

O sistema proposto contém os principais componentes como os modelos do ambiente 

virtual, modelo dos veículos (no momento um carro e um VANT), física dos objetos, 

sensores, uma interface de rendering, API pública e uma interface para o veículo.  

Durante a utilização, os sensores passam ao controlador de voo as informações sobre 

o mundo virtual e então o controlador de voo repassa ao mundo virtual as informações do 

comando desejado pelo usuário que então são calculados e simulados no veículo de acordo 

com as físicas do mundo virtual e então a saída é calculada e demonstrado na UE4 para o 

usuário.  

As informações do usuário podem ser feitas de duas maneiras: manual (usando um 

controle de VANT ou da Microsoft) ou autônoma. A forma manual permite o controle em 

tempo real do movimento do VANT, simulando a habilidade do usuário de conseguir 

controlá-lo, enquanto no modo autônomo o usuário, auxiliado por outro computador (ou 

interface), coloca as informações desejadas de voo como coordenadas, trajetórias, velocidade 

e retorno ao ponto de origem etc. O modo autônomo requer atualmente o processamento de 

uma grande quantidade de dados gerados pelos sensores, como a visão das câmeras, o que 

pode torná-lo inviável em ambientes virtuais complexos. 

Como benefício, o projeto está sendo desenvolvido como um plugin para a UE4, o 

que significa que pode ser utilizado e adaptado em qualquer projeto dentro da mesma versão 

do motor de jogo. 
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2.2 CONCEITUAÇÃO SOBRE VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO 

 

Existem três tipos de aeronaves, que voam sem pilotos: VANT (veículo aéreo não 

tripulado), ARP (aeronave remotamente pilotada) e drones. Todos são aeronaves sem o piloto, 

porém VANT pode ser considerado o título genérico, porém o ARP é quando a aeronave é 

pilotada ou guiada de uma localização remota. Sendo assim, ARP é sempre VANT, mas o 

inverso não é verdade, pois o VANT pode operar de forma autônoma ou com informações 

pré-programadas e, portanto, não será sempre um ARP (FAHLSTROM; GLEASON, 2012). 

Outra definição de VANT, é de uma aeronave genérica projetada com nenhum ser 

humano a bordo e é comumente referido como drone (NEX; REMONDINO, 2014). De 

acordo com os autores é possível definir as três principais categorias existentes para VANT: 

• VANT Tático; 
• VANT Estratégico; 
• VANT Tarefa Especial. 

O VANT “Tático” é para voos de curta a média altitude (até cinco quilômetros), pesa 

normalmente de alguns poucos quilogramas até mil quilogramas e tem uma duração de voo de 

alguns minutos até dois a três dias. O “Estratégico” faz voos de alta altitude, chegando até a 

estratosfera e exoestratosfera, ou seja, mais de vinte mil metros de altitude e duram de dois a 

quatro dias. Por último, o do tipo “Tarefa Especial” são VANT autônomos voltados para 

combates e contém sistema letais e de disfarce. 

De acordo com Fahlstrom e Gleason (2012), um sistema genérico de um VANT pode 

ser representado de acordo com a figura 2. O veículo aéreo é a parte do sistema composta por: 

área do sistema contendo a armação aérea, unidade de propulsão, controles de voo, sistema 

elétrico e um terminal de dados. Ele pode ser asas fixas, rotatórias ou com ventilador 

canalizado. A estação de controle no solo é o centro de operação onde o vídeo, comando e os 

dados de telemetria do veículo aéreo são processados e exibidos e são normalmente 

retransmitidos a um terminal remoto. O centro ainda opera com planejamento da missão, 

consoles de controle e exibição, instrumentação de vídeo e telemetria, e um ambiente de 

controle e equipamento de proteção e sobrevivência, além disso, contém um sistema de 

transmissão de dados.  
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Figura 2 - Sistema Genérico de VANT 

 
Fonte: Fahlstrom; Gleason (2012, p 8, traduzido pelo autor) 

 

Em alguns sistemas, o centro de operação pode estar contido em uma caixa que pode 

ser carregada como uma mochila e montada em um suporte, não incluindo mais que um 

controle remoto, e uma forma de exibição das informações, como por exemplo, um notebook. 

Ou pode ser um sistema estruturado em estações físicas que ficam afastadas de onde os 

veículos aéreos estão voando, utilizando-se de informações de satélite para manter 

comunicação, representado pela figura 3. 

O Lançamento e a recuperação do VANT podem ser feitos com diferentes técnicas, 

de decolagem e aterrisagem convencional, ou empregando a descida vertical utilizando-se de 

asas ou ventoinhas rotatórias. A vantagem deste último é que não é necessário um 

equipamento para a recuperação de peças, podendo ser necessário o emprego de 

equipamentos de segurança, tudo irá depender da amplitude do movimento realizado.  
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Figura 3 - Estação de controle no solo genérica 

 
Fonte: Fahlstrom; Gleason (2012, p 9, traduzido pelo autor) 

 

VANTs podem carregar componentes extras para a execução de certas atividades, 

incluindo vídeocâmeras, para reconhecimento, exploração e vigilância. Se a designação de um 

alvo é necessária, um laser pode ser acoplado, além de radares, utilizados para indicar se o 

alvo está se movendo. Outros sistemas, como sensores meteorológicos e químicos, também 

podem ser embarcados. Além de poderem ser utilizados como uma plataforma de transmissão 

de dados e comunicação, com o intuito de estender a cobertura e o alcance dos sistemas.  

A conexão de dados é o sistema que disponibiliza a comunicação bidirecional. A 

ligação ascendente contém as informações necessárias para o controle do veículo e ligação 

descendente transmite o reconhecimento de tais informações e o estado do veículo, além de 

outras informações como vídeo e radar. 

O equipamento de apoio no solo inclui o equipamento de teste e manutenção, além 

de componentes sobressalentes, abastecimento de combustível, equipamento de manuseio 

para locomover o veículo caso eles não sejam portáveis e geradores para prover energia a 

todos os equipamentos de suporte. 

Um exemplo de VANT é a patente número US 2015/0321758 A1 (CHRISTOPHER 

SARNA, 2014), que traz um sistema de software e hardware para a implementação, 

gerenciamento e controle de VANT (Figura 4). Ele permite que usuários utilizarem o veículo 
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de forma autônoma, com informações de voo pré-definidas ou manualmente, mantendo 

controle contínuo de forma local. Contendo um computador que serve para processar as 

informações pertinentes às capturas de imagens das câmeras, podendo ser câmeras do tipo: 

digitais, visão noturna e imagem térmica. A patente inclui também conexão wireless 

responsável pela comunicação com a estação, uma bateria que determinará sua autonomia e 

os microchips que são para controlar e realçar as suas capacidades de voo, sistema para o 

desvio de obstáculos, indicador de altitude, sensores de velocidade, sistema de 

reconhecimento de objetos, e tecnologia de localização da posição. 
Figura 4 Patente de um veículo aéreo não tripulado 

 
Fonte: Christopher Sarna (2014) 

 

2.2.1 Fotogrametria com VANT 

 

A utilização de VANT era motivada principalmente pelos objetivos e aplicações 

militares, como vigilância, reconhecimento, exploração e mapeamento de áreas inimigas 

(NEX; REMONDINO, 2014). Esse mapeamento é conhecido como Fotogrametria, que 

significa: 

 
a ciência e tecnologia de se obter informação confiável por meio de imagens 
adquiridas por sensores [e tem como objetivo] a reconstrução de um espaço 
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tridimensional, chamado de espaço-objeto, a partir de um conjunto não vazio de 
imagens bidimensionais, chamado de espaço-imagem (BRITO; COELHO, p11-16 
2007). 

 

Esse mapeamento tem sido feito por VANT em função do valor do equipamento ser 

menor, do seu alto nível de automação do levantamento fotográfico, do valor de operação 

bastante competitivo, sua facilidade em se adaptar para sobrevoar em pequenas áreas, alta 

repetibilidade da pesquisa com baixo custo, obtenção das fotos aéreas com alta resolução, 

possibilidade de ver a fotografia em tempo real, permite repetição em caso de detecção de 

erros, baixo risco de segurança em caso de acidente (devido ao peso leve) e baixo tempo de 

planejamento (GONÇALVES; HENRIQUES, 2015). 

Essa captura pode ser feita de três formas: manual, auxiliado ou autônomo (NEX; 

REMONDINO, 2014), de acordo com o necessário e seus resultados são dependentes do 

modo em que o VANT é utilizado, representado pela figura 5. 

No modo manual, (a), as imagens se sobrepõem e a geometria adquirida é geralmente 

bastante irregular, pois as imagens são adquiridas em intervalos. É quando se utiliza, (b), um 

sistema de navegação de baixo custo com uma navegação que percorre pontos pré-

determinados, porém as imagens se sobrepõem de forma irregular. É o modo totalmente 

automatizado, (c), e as imagens são adquiridas com um sistema de navegação de alta 

qualidade (NEX; REMONDINO, 2014). 
Figura 5 - Resultados do processo de fotogrametria 

 
Fonte: Nex e Remondino (2014, p 5). 

 

2.3 PRODUÇÃO DE JOGO DIGITAL 

 

O papel do designer no desenvolvimento de jogos é de criar, organizar e manter 

qualquer dado e informação relativa ao jogo durante o ciclo de desenvolvimento dele. 
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Dependendo do tipo de jogo, essa atividade pode ser feita por uma pessoa ou, em casos mais 

complexos, por um time de designers (MOORE, 2011).  

De acordo com Moore (2011), esse ciclo de desenvolvimento pode ser divido em três 

etapas: 

• Pré-produção; 
• Produção; 
• Pós-produção. 

A primeira fase, da pré-produção, é onde o designer tem o papel de construir e 

avaliar ideias, uma vez que uma ideia foi escolhida, é desenvolvida uma proposta de jogo e 

apresentada até que, se todo o processo for aprovado, o designer cria o GDD (Game Design 

Document) contendo tudo que a equipe de desenvolvimento do jogo deverá construir. Ainda 

existem debates referentes ao conteúdo deste documento, porém se faz necessário que seja 

estruturado para conter as informações necessárias para guiar a equipe a cumprir os propósitos 

do projeto (MOTTA; TRIGUEIRO JUNIOR, 2013). 

Fullerton (2014) traz uma sugestão de tópicos que podem ser abordados no GDD, 

notando que o jogo e seu design devem ditar o formato do documento e que nem todos os 

tópicos precisam ser abordados de forma detalhada. No Quadro 1, encontra-se de forma 

sumarizada os tópicos propostos por Fullerton (2014). 
Quadro 1 - Game Design Document 

Versão do jogo 
Declaração de visão 
Logline do jogo 
Sinopse do jogo 
Público, plataforma e marketing 
Público-alvo 
Plataforma do jogo 
Expectativa de venda 
Análise Legal 
 Jogabilidade 
Visão Geral 
Descrição da jogabilidade 
Controles (Interface, Regras, entre outros) 
Modos de jogo 
Levels 
Personagens 
Arquétipo 
Design 
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Narrativa 
Sinópse 
História completa 
Dispositivos de narração 
Mundo Virtual 
Visão Geral 
Localização Chaves 

Escala 
 Lista de conteúdo 
Assets de jogo 
Aspectos Técnicos 
Técnologia 

Fonte: Fullerton (2014) 
 

 

A partir, começa-se a fase de produção do jogo, os artistas produzirão os assets do 

jogo, programadores produzirão os códigos, designers continuarão a refinar elementos de 

design pertinentes a seu funcionamento, até que um protótipo esteja finalizado e pronto para 

testes, permitindo gerar informações em forma de feedback. De acordo com essa informação, 

o designer poderá fazer alterações ao GDD e esse processo iterativo se repetirá até chegar à 

fase final de desenvolvimento (MOORE, 2011). 

A fase de pós-produção se sobrepõe às fases finais de produção e envolve-se com a 

parte de marketing e distribuição do produto. O papel do designer nessa fase é construir os 

manuais de uso do jogo, como controles e características presentes no jogo e o resto da equipe 

estará envolvida no desenvolvimento de materiais para o marketing. 

O processo de desenvolvimento de um jogo descrito anteriormente é semelhante ao 

tipo de desenvolvimento denominado Waterfall ou Cascate, que significa descrever o fluxo de 

desenvolvimento das fases de um projeto como uma cascata, onde uma etapa termina e a 

outra inicia em seguida até o fim do projeto (KEITH, 2010). 

O problema dessa abordagem é que no desenvolvimento de jogos existe a 

necessidade de revisar as decisões tomadas enquanto novas ideias são adicionadas ao projeto, 

ou quando uma ideia testada não funciona na prática. Por isso tentou-se utilizar a mesma 

abordagem, mas adicionando etapas iterativas no processo, mesmo assim o método não é 

recomendado para uso em desenvolvimento de jogos (IRISH, 2005).  
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Por isso, surgiu o método de desenvolvimento de jogo chamado de iterativo, que é 

um processo associado ao campo do design, onde designers aprendem durante o processo de 

projetar, porque conseguem experienciar as decisões tomadas (SALEN; ZIMMERMAN, 

2004). 

Essa metodologia é mais flexível, quando comparada ao processo Waterfall, e seu 

desígnio é ajudar a definir os elementos importantes, começar a desenvolvê-los e finalizar o 

design do jogo durante o desenvolvimento (IRISH, 2005), e não no início como era na 

metodologia anterior. Essa metodologia é desenvolvida por meio de recortes, quando cada 

elemento necessário, será primeiro construído, então testado e, posteriormente coletada as 

informações por meio de feedback, com intuito de chegar até o resultado final desejado e, se 

necessário, revisar e fazer alterações. Schell (2014) chama esse processo no desenvolvimento 

de loops, pois se criam microciclos de atividades no macro do ciclo de desenvolvimento de 

um jogo. O processo iterativo discutido por Irish (2005) é descrito e sintetizado na figura 6. 

 
Figura 6 - Representação gráfica do processo iterativo 

 
Fonte: Irish (2005), traduzido pelo autor (2020) 

 

Desse processo iterativo, surgiu o conceito de Agile Development (IRISH, 2005) e 

foi criado o seu manifesto que se resume às seguintes diretrizes e princípios dessa 

metodologia (KEITH, 2010): 

• Indivíduos e iterações. 
• Finalização do Software. 
• Colaboração com o usuário. 
• Aberto a mudanças. 

Como um processo iterativo, Agile tenta reduzir a incerteza que existe durante o 

desenvolvimento de um jogo. Na metodologia waterfall existia o risco de chegar no final do 
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desenvolvimento e encontrar problemas sérios no produto, pela natureza da metodologia, mas 

Agile reduz esse problema com os loops.  

Em cada loop são adicionadas as características do jogo, que dentro da metodologia 

serão chamadas de “histórias do usuário” e incluem todos os elementos do desenvolvimento 

de um jogo (KEITH, 2010): 

Conceito (conceituação do projeto); 

Design (projeto do jogo); 

Codificação (criação dos códigos de funcionamento do jogo); 

Criação de assets (criação dos elementos que pertencem ao jogo); 

Depuração (procura por erros e problemas); 

Optimização (otimização dos elementos do jogo); 

Afinar e Polir (ajustes de calibragem e polimento do jogo). 

A cada loop, o jogo é revisado e o resultado influencia as futuras iterações do 

projeto. E, para fazer a organização e acompanhamento dessas iterações. Keith (2010) propõe 

a utilização da metodologia do Scrum que faz o acompanhamento do progresso do 

desenvolvimento. A figura 7 mostra o macro do processo do Scrum. 

O Backlog do Produto é uma lista de necessidades e características para o jogo, e são 

abertas as necessidades do desenvolvimento, podendo haver algumas que são adicionadas ou 

removidas. Sprint é como um projeto no Scrum é desenvolvido, são iterações que ditam o 

ritmo do projeto, consideradas as partes micro do projeto citadas anteriormente e 

normalmente duram entre duas a quatro semanas. 
Figura 7 - Representação gráfica do processo Scrum 

 
Fonte: Keith (2010, p 39, traduzido pelo autor) 
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A figura 8 mostra como funciona o monitoramento das atividades do sprint, por meio 

de um quadro que separa as atividades a serem feitas como “história do usuário”, que são os 

elementos do Backlog do Produto que posteriormente são quebrados em tarefas menores e 

então é feita a separação entre as tarefas que não estão em andamento ainda, e as tarefas que 

estão sendo feitas no momento, por último, quando finalizadas as tarefas são repassadas à 

última parte do quadro como uma forma de acompanhar o que já foi completado. 
Figura 8 - Quadro de desenvolvimento do método Scrum 

 
Fonte: Keith (2010, p73, traduzido pelo autor) 

Para conseguir esse resultado, é necessário que todas as etapas passem a interagir, 

sendo desenvolvidas em conjunto e não uma após a outra, corretamente demonstrado na 

figura 9. 
Figura 9 - Linha de tempo do desenvolvimento pela metodologia Agile+Scrum 

 
Fonte: Keith (2010, p 132, traduzido pelo autor) 
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2.3.1 Metodologias de design para jogos 

 

O game designer tem a responsabilidade de criar elementos do jogo que façam o 

usuário ter uma experiência atraente e imersiva, por meio do desenvolvimento de regras, 

controle de jogos, narrativa, personagens, sistema de combates e qualquer outra mecânica de 

jogo relevante para o projeto. Fullerton (2014) argumenta que o game designer tem o papel de 

“advogar pelo usuário”, ou seja, pensar o jogo como uma experiência completa. Um dos 

princípios de game design é entender as necessidades do seu público-alvo, saber o que se quer 

e espera do jogo, apesar de não existir uma fórmula precisa de como fazer exatamente 

(ROUSE III, 2005). 

Entre 2001 e 2004, na Game Developers Conference foi desenvolvido e apresentado 

o “MDA: Estrutura”, com o objetivo de ser uma abordagem formal ao entendimento de jogos 

e ser a ponte entre game design e desenvolvimento; críticos e pesquisas acadêmicas sobre 

jogos, acreditam que com essa metodologia é possível esclarecer e fortalecer os processos 

iterativos de desenvolvedores e pesquisadores para ajudar a decompor, estudar e projetar 

jogos e seus artefatos (HUNICKE et al., 2004).  

A estrutura analisa o processo de consumo de um jogo, tanto por parte do designer 

quanto do usuário, e pondera que esse consumo por parte do usuário é imprevisível. A 

metodologia segue e formaliza esse consumo por parte do usuário quebrando em três 

componentes:  

• Regras; 
• Sistema; 
• Diversão. 

Para o designer estas etapas são representadas como: 

• Mecânicas; 
• Dinâmicas; 
• Estéticas. 

Do ponto de vista do designer, as mecânicas do jogo dão as regras do 

comportamento, da dinâmica de comportamento do sistema e consequentemente gera 

experiências estéticas ao usuário. Do ponto de vista do usuário, a estética do jogo dá o tom 

que é fruto das dinâmicas de jogo e das mecânicas operadas pelo usuário. 

A estética é descrita como as respostas emocionais despertadas no usuário, quando 

ele interage com o jogo. Essa decomposição trata de despertar a sensação de diversão ao 
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usuário. A diversão está diretamente ligada à motivação do usuário, conforme Schell (2014) e 

qual a sua expectativa (ROUSE III, 2005) em relação ao jogo. 

A estrutura propõe trabalhar com uma taxonomia mais direta em vez de “diversão” 

ou “jogabilidade”, pois apenas uma ou duas palavras acabam limitando o vocabulário e 

consequentemente as opções de design, como por exemplo (HUNICKE et al., 2004): 

• Sensação – Jogo como prazer. 

• Fantasia – Jogo como conto de fadas. 

• Narrativa – Jogo como um drama. 

• Desafio – Jogo como um percurso de obstáculos. 

• Companhia – Jogo como uma estrutura social. 

• Descoberta – Jogo como um território desconhecido. 

• Expressão – Jogo como autodescoberta 

Cada jogo terá as taxonomias que criarão a experiência desejada ao usuário de 

“diversão”. Por exemplo, o jogo Final Fantasy, dentro desse modelo, contém os elementos de 

fantasia, narrativa, expressão, descoberta e desafio, que juntos tornam a experiência do 

usuário divertida. Do vocabulário da “Estética” é possível criar os modelos de “jogabilidade” 

(HUNICKE et al., 2004). Esses vocabulários serão representados dentro do jogo pelos 

elementos audiovisuais (SCHELL, 2014). 

A etapa da “Dinâmicas” trabalha para criar essas experiências, por exemplo, a 

taxonomia “descoberta” pode ser atingida por meio da exploração de um mundo onde o 

usuário navega o universo do jogo. Logo, essa parte do sistema é responsável pelo 

comportamento do jogo, ou seja, ele trabalha com o input do usuário e o output do jogo e 

como essa interação vai evoluindo, é um constante trabalho de ação e consequência da 

atividade do usuário e do jogo. 

A etapa de “Mecânicas” trabalhará com o que é equivalente às regras do jogo: o meio 

por onde serão ditadas quais ações, comportamentos e controles serão disponibilizados ao 

usuário e junto com o conteúdo do jogo, como um suporte ao sistema do jogo. Por exemplo, 

em um jogo de corrida, as mecânicas de jogo seriam como a velocidade e controle do carro, 

acompanhados de elementos como a quantidade de voltas necessárias para completar a 

corrida, ou possivelmente o tempo máximo que o usuário tem para completá-la. 

A composição dos elementos entre “Mecânicas”, “Dinâmicas” e “Estéticas” formam 

uma experiência única, fruto da visão do designer em projetar determinadas sensações ao 

público-alvo de seu jogo. A parte Estética de um jogo é resultado de expressão artística ao 
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relacionar-se com o afeto humano. No entanto, o conjunto de mecânicas postas na dinâmica 

do jogo incorporam a estética para criar uma experiência interativa única. Superar os 

obstáculos e sobrepujar os desafios de um jogo usando a acuidade física e mental criam 

sentimentos de “realização e recompensa”, subjetivos a cada usuário, vinculados com as 

sensações estéticas resultantes das próprias ações dos usuários. Jogos se utilizam dessa 

“realização e recompensa” por parte do usuário e criam um efeito cíclico de gatilhos e 

recompensas que se retroalimentam, essa dinâmica é apontada por Zichermann e Cunningham 

(2011) de “reforço”. 

Na parte de desenvolvimento de cada etapa, a metodologia defende a ideia de que o 

processo de decisão para cada elemento decomposto do jogo é feito de forma iterativa, 

definido pelo autor de “pass”, que segue a mesma linha de raciocínio do conceito de “loops” 

propostos anteriormente por Schell (2014), onde o jogo passa por diferentes iterações até 

chegar ao produto final. 

Por último, o modelo serve para conseguir conceituar os comportamentos presentes 

no sistema de um jogo, explicitar o escopo de cada projeto e antecipar como as mudanças 

poderão impactar cada elemento presente e suas consequências. Entendendo todo esse 

processo também pelo ponto de vista do usuário facilita decompor a sua experiência e usá-la 

para novos designs, pesquisas e críticas. 

Porém, apesar do estrutura ser utilizado e ser bem aceito no meio acadêmico e 

profissional, ele é criticado pelo fato de que o designer tem apenas o controle indireto sobre as 

dinâmicas e estéticas do jogo pois assume que ambas são todas consequências das mecânicas 

de jogo (KORN; LEE 2017), pois apesar de conseguir decompor um jogo, ele não 

necessariamente ensina como construir uma ideia de jogo. Segundo Schell (2014) como 

designer, seu objetivo é resolver problemas, o papel do game designer não é diferente, para a 

criação de uma ideia de jogo é necessário conhecer qual o problema a ser resolvido antes de 

desenvolver qual a ideia do jogo e Schell (2014) descreve três vantagens de formular o 

problema a ser resolvido: 

Espaço criativo amplo: Se o designer começar o processo no problema a ser 

resolvido em vez de a solução, ele conseguirá explorar um espaço criativo maior e achar 

diferentes soluções. 

Medição clara: Formulando o problema primeiramente faz com que o designer tenha 

uma forma de qualificar as ideias propostas. 
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Melhor comunicação: Quando se trabalha em equipe, a comunicação é mais fácil se 

o problema está claro, caso contrário é possível que cada membro da equipe trabalhe em 

múltiplas ideias para diferentes problemas. 

Schell (2014) defende que todas as partes que compõem um jogo, seja do ponto de 

vista conceitual (ideias, mecânicas etc.) ou prático (elementos do jogo como assets) tem como 

intento reforçar o tema do jogo. Decidir qual o tema do jogo, definirá sobre o que é o jogo, e 

fará com que todos os elementos presentes se conectem, pois todos reforçarão o tema do jogo. 

 

2.3.2 Interface 

 

O design tem como orientação a interação do usuário com o produto, o que lhe 

coloca dentro da área de interfaces, onde é sistematizada essa interação do usuário e produtos 

(BONSIEPE, 1997ª), tantos físicos e instrumentais quanto semióticos (BONSIEPE, 1997b). 

Interface é definida por Johnson (2001) como o espaço entre o meio e a mensagem. 

Do ponto de vista dos autores na área de games, a interface tem a função de ser o 

ponto de acesso entre o usuário e o mundo virtual estabelecido pelo jogo (SHERMAN; 

CRAIG, 2003), e de fazer o usuário se sentir no controle da experiência (SCHELL, 2014), 

semelhante ao conceito proposto por Lemos (1997), onde a interface digital funciona como 

um mediador cognitivo. Schell (2014) traz os conceitos semelhantes, - agora para o âmbito do 

game design. 

De acordo com a figura 10, o usuário interage com o mundo virtual, por meio dos 

“inputs físico” e “output físico” de informações, transmitidas pelo hardware sendo utilizado. 

Porém, o mundo virtual dentro do conceito proposto por Schell (2014) está dividido em duas 

categorias, a “Interface Virtual” e “Mundo”.  
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Figura 10 - Sistema da interface de jogo 

 
Fonte: Schell (2014, p 257, traduzido pelo autor) 

 

Schell (2014) considera a “Interface Virtual”, uma “camada conceitual” entre o 

“Mundo” e o “Usuário”. Essa camada é composta por todos os elementos que não 

necessariamente fazem parte do mundo virtual a qual o usuário está interagindo, mas que dão 

suporte ao usuário, contendo os comandos de “Input físico” do usuário e “Output físico” para 

o usuário. Dentro do que ele chama dessa sutil camada, estão os elementos que dão suporte ao 

“Usuário” interagir com o jogo, como a câmera que é usada para ver o mundo, menus, botões, 

ícones e entre outros. O “Mundo” contém apenas os elementos que fazem parte do mundo 

virtual, como objetos, física do jogo, cenários, personagens, e qualquer outro elemento que 

venha a compor o universo do jogo. 

Na transição “Input físico” para “Mundo” são os comandos que o usuário envia para 

interagir com o mundo virtual. Ao apertar o botão “X”, o personagem cumprirá uma ação 

estipulada pelo mundo virtual, seja pular, correr ou interagir com um objeto. O contrário, 

“Mundo” para “Output físico” seria o que o mundo virtual decide demonstrar ao usuário no 

momento, que seja o próprio mundo virtual, ou as consequências de suas ações, e como essas 

informações serão representadas. 

De “Input físico” para “Interface Virtual” seria o processo de interação do usuário 

com a camada conceitual, por exemplo na utilização de um ícone do mouse para interagir com 

o menu do jogo. O processo contrário, “Interface Virtual” para “Output físico”, seriam quais 
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os dados que essa camada resolve transmitir ao usuário, onde cada menu leva, quais suas 

cores, fontes, qualquer tipo de sinal, seja visual ou sonoro. 

A última interação é entre a “Interface Virtual” e o “Mundo”, que trabalha com os 

efeitos que ocorrem no mundo virtual quando o usuário manipula a interface do jogo. Por 

exemplo, quando há a interação com um objeto no jogo, onde um novo menu é aberto, 

representa como a sua ação a ser respondida pelo mundo virtual. A reação do mundo virtual a 

essa ação é o processo contrário, como essas mudanças no mundo virtual se manifestam 

dentro da “Interface Visual”. 

Schell (2014) esclarece que apesar de se fazer essa separação de cada parte da 

interface de um jogo, elas funcionam todas em conjunto, cada etapa cumprindo um papel 

diferente na interação “Usuário – Mundo”. A interface funciona como uma ferramenta de 

interação entre os sistemas (FREITAS, 2005), nesse caso, usuário, jogo e os elementos entre 

eles. 

A interface virtual é de suma importância, pois um projeto deficiente pode se tornar 

um obstáculo entre o usuário e o mundo, e se bem executado amplifica as interações entre 

ambos. 

Por isso, os conceitos de Moore (2011) exploram a parte gráfica da interface do 

usuário, sendo todo tipo imagético que o usuário interage na tela durante o jogo, denominada 

de Interface Gráfica do Usuário (Graphical User Interface, GUI). O autor coloca esse tipo de 

informação em duas categorias: in-game screens, que são usadas durante o curso de jogo e 

shell screens, que são utilizadas fora do jogo. Porém, existem casos onde certas telas são 

acessíveis tanto dentro, quanto fora de um jogo. 

Assim, considera-se In-game screen qualquer tela que faça algum tipo de função 

dentro do jogo, normalmente com o intuito de informar ao usuário sobre alguma 

funcionalidade ou evento. Por exemplo, telas como o inventário do usuário, sua tela de 

combate, qualquer tipo de janela ou menu com tipos de informações relevantes. Essas 

informações podem ser estáticas, o que significa que o usuário não interage diretamente com a 

informação; ou dinâmicas, significando que pode interagir com essa interface (MOORE, 

2011).  

Galitz (2002) sugere os seguintes princípios para as características gerais de uma 

interface gráfica do usuário. A interface deve ser esteticamente agradável, por meio de 

contraste significativo entre os elementos da tela; agrupamento de elementos; alinhamento 

entre os elementos e os grupos; representação tridimensional; uso de cor e gráficos 
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efetivamente e de forma simples. Ter clareza, em seus elementos visuais, suas funções, 

metáforas e texto. Por isso, compatibilidade é necessária ao usuário, à tarefa proposta e ao 

produto. Compreensibilidade do sistema é necessária para o usuário saber o que olhar, 

quando, onde, o porquê e como fazer. Permitir ao usuário modificar a configuração da 

interface pode lhe dar uma maior sensação de controle e um papel mais ativo na atividade.  

Já a consistência ocorre por meio de aparência, uso e operações similares, pois o 

usuário deverá se sentir no controle da interface, suas ações deverão ser realizadas de forma 

rápida, não encontrar erros, e se necessário interromper a ação. O sistema deverá agir com 

exatidão para cumprir as tarefas do usuário e suas ações devem ser visíveis. O usuário deverá 

ter o mínimo movimento com os olhos ou mãos, ou qualquer outro controle, seja para navegar 

na interface ou antecipando o que o usuário deseja e precisa, com eficiência.  

Conceitos de familiaridade são utilizados para construir a interface sobre o 

conhecimento do usuário, operando a partir de seu comportamento com o uso de elementos do 

mundo real como metáforas na interface. É preciso flexibilidade na interface para ser sensível 

às diferentes necessidades do usuário, adaptando-se ao nível de conhecimento, habilidade, 

experiência, hábitos ou condições dele. A interface deverá ter uma tolerância aos possíveis 

erros comuns e inevitáveis por parte do usuário, tentando prevenir que tais erros aconteçam e 

proteger o usuário de erros catastróficos.  

Enquanto isso, o usuário deverá ter um mínimo de previsibilidade de como a 

interface funcionará e qual é o sentido natural das tarefas, e deverá permitir a recuperação de 

comandos ou material desenvolvido, evitando a perda de informações. O sistema deverá ter 

uma capacidade de resposta aos pedidos do usuário e imediatamente reconhecer todas as suas 

ações. A interface deve focar na simplicidade, mostrando apenas o necessário ao usuário e 

transparência para permitir ao mesmo focar na tarefa, sem se importar com as mecânicas da 

interface. E por último, o design da interface será necessário ceder partes dos conceitos em 

favor de outros, tentando-se balancear todos os princípios levando em consideração que a 

necessidade do usuário precede requisitos técnicos. 

 

2.4 SERIOUS GAMES 

 

Serious games têm como um dos principais desafios demonstrar a transferência de 

aprendizagem (para ser considerado ‘sério’) enquanto se mantém um produto engajador e de 
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entretenimento (para ser considerado um ‘jogo’) e esse problema deve ser levado em 

consideração começando na fase de design (ARNAB et al., 2015). 

Os conceitos propostos por Loh, Sheng e Ifenthaler (2015), definem que serious 

games não são jogos para entretenimento, já diferenciando de jogos, mas que não tinham 

elemento de avaliação do usuário, tornando-se apenas emissores de mensagens, o autor 

representa sua linha de pensamento pela figura 11. 

Loh, Sheng e Ifenthaler (2015)também argumentam que a definição de Zichermann e 

Cunningham (2011) por gamificação, "o processo de game-thinking e o uso de mecânicas de 

jogos para engajar pessoas e solucionar problemas", também não é serious games, pois isso 

por natureza não é sequer um jogo. 

Para os serious games serem úteis ao desenvolvimento no desempenho humano, é 

necessário suporte cognitivo adicional, especificamente debriefing (CROOKALL, 2010), no 

jogo ou após. Admitindo que serious games são uma ferramenta, o seu principal propósito 

passa a ser de desenvolver as habilidades e melhorar a performance do usuário. 
Figura 11 - Representação gráfica do que define Serious Game 

 
Fonte: Loh, Sheng e Ifenthaler (2015, p 6, traduzido pelo autor) 

 

Para isso é necessário coletar informação que representem as ações e 

comportamentos do usuário no mundo virtual do jogo, porque essas informações serão 

utilizadas para a sua avaliação, necessárias para concluir se ele está evoluindo ou não. Essa 

coleta pode ser feita de duas maneiras: ex situ ou in situ. Em ex situ as informações são 
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coletadas “fora do sistema”, como por exemplo no caso de entrevistas e questionários, pois 

acontecem no mundo real e não no virtual. Em comparação, in situ são as informações 

coletadas “dentro do sistema”, ou seja, as suas atividades dentro do mundo virtual. 

A próxima etapa é a avaliação dos dados fornecidos pelo usuário. Essa análise pode 

ser feita do ponto de vista analítico das teorias sobre o aprendizado ou do ponto de vista 

analítico dos jogos. Pode-se deduzir que como serious games é uma combinação de ambos, 

sua análise seria uma convergência de ambos, porém o autor difere desse pensamento, 

alegando que existem semelhanças encontradas em ambas as indústrias que podem gerar um 

tipo de análise geral, mas como são distintamente diferentes, é necessário ter um conjunto de 

métricas especificamente para serious games, pois esses conceitos não estão otimizados. 

Para serious games a análise deverá obter informações úteis e valiosas para melhorar 

o design do jogo e seu processo de ensino e aprimoramento das habilidades e performances 

dos usuários, justificando-se a sua utilização. Procurando-se identificar quais as mudanças de 

comportamento (do usuário) podem ser afetadas pelo jogo, uma mudança positiva sinaliza 

uma melhora na performance do usuário, indicando a efetividade do jogo. 

Winn (2008) desenvolveu uma expansão à estrutura proposta por Hunicke et al. 

(2004), para levar em consideração as necessidades do ponto de vista do design de serious 

games e esclarecer certas barreiras semânticas. 
Figura 12 Estrutura para Serious Game 

 
Fonte: Winn (2008), traduzido pelo autor (2020) 

A figura 12 demonstra a extensão do modelo MDA proposto por Winn (2008), onde 

descreve os subcomponentes presentes em serious games, incluindo a aprendizagem 
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(learning), narrativa (storytelling), jogabilidade (gameplay) e a experiência do usuário (user 

experience), onde cada camada contém o aspecto de design, jogar (play) e experiência. A 

tecnologia é considerada uma camada separada, representada no fundo do modelo, pois 

representa o fato de que o designer não projeta a tecnologia, porém o processo de design é 

feito com a tecnologia disponível, ou seja, a tecnologia, segundo Schell (2014), é um fator que 

influencia o que o designer pode ou não desenvolver no jogo. 

Na camada de aprendizagem, o designer projeta o conteúdo e a pedagogia que, em 

teoria, resultam em ensinar ao usuário durante a atividade de jogar, resultando em um 

conjunto de resultados de aprendizagem derivados da experiência. Como designer, o 

propósito é primeiro estabelecer os propósitos do jogo, em caso de serious games, o que o 

usuário deverá aprender e utilizar conteúdos de design para atingir os objetivos.  

Winn (2008) utiliza “Bloom’s Taxonomy on Teaching and Learning” como um 

possível exemplo para definir os tipos de domínios de aprendizado possíveis pelo usuário: 

Cognitivo, Psicomotor e Afetivo. Apesar de citar essa taxonomia como possível exemplo de 

recurso que pode ser utilizado, o principal ponto dessa etapa é pensar e definir de forma 

rigorosa os objetivos de aprendizados do projeto, pois eles irão formar não apenas o design do 

conteúdo como também as bases para a avaliação da efetividade do aprendizado no usuário.  

A estrutura proposta por Yusoff, (2010) utiliza três taxonomias, uma referente a cada 

domínio. A “Taxonomia de Bloom” para o domínio cognitivo de Lester e Veronica (2008) 

descreve que existem 6 níveis, iniciando do nível mais baixo: Conhecimento, Compreensão, 

Aplicação, Análise, Síntese e Avaliação. Por exemplo, se o intuito do jogo é de adquirir 

conhecimento sobre um destino pré-definido, então a atividade do jogo é projetada de acordo 

com o objeto, e os usuários são testados por meio de avaliações que testem seu conhecimento 

sobre o objeto. O Quadro 2 resume as relações entre a habilidade cognitiva e o 

comportamento avaliado. 
Quadro 2 -  Taxonomia do campo cognitivo 

Nível Habilidade Cognitiva Comportamento 
avaliável 

Conhecimento Conhece termos, termos 
específicos, regras, tendências, 
categorias, critérios, métodos, 
procedimentos, princípios, 
conceitos, teorias. 

Nomear, rotular, definir, 
constatar, reconhecer, 
listar, lembrar, 
identificar. 

Compreensão Traduz e parafraseia 
comunicações; interpreta, sumariza 
e explica relações; extrapola a 
partir de dados. 

Explicar, classificar, 
sumarizar, extrapolar, 
interpretar, converter. 
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Nível Habilidade Cognitiva Comportamento 
avaliável 

Aplicação Aplica conceitos, princípios, regras 
e procedimentos. 

Calcular, solucionar, 
planejar, construir, usar, 
preparar, prever, 
demonstrar, aplicar. 

Análise Analisa elementos, relações ou  
princípios organizacionais; analisa 
conexões, relações ou 
combinações. 

Comparar, contrastar, 
inferir, explicar. 

Síntese Produz nova combinação ou novo 
resultado. 

Compor, originar, 
projetar, criar. 

Avaliação Julga com base em critérios e 
evidências. 

Estimar, argumentar, 
avaliar, criticar, calcular, 
distinguir. 

Fonte: Yusoff (2010, p 51, traduzido pelo autor)  
 

Yusoff (2010) traz para o campo psicomotor a taxonomia proposta por Dave (2007) 

onde são definidos cinco níveis:  Imitar, Manipular, Precisão, Articulação e Naturalização. 

Por exemplo, se a meta do jogo for aprender a jogar futebol, então o jogo deverá começar pelo 

nível inferior, “Imitar”, onde ele demonstra os movimentos necessários para executar a tarefa 

e o usuário deve repeti-los e avançar até o nível “Naturalização”, onde o usuário já terá total 

domínio da atividade proposta, sendo que este desenvolvimento pode ser também auxiliado 

pelo uso de hardwares. O Quadro 3 resume as relações entre habilidades psicomotoras e o 

comportamento avaliado. 
Quadro 3 -Taxonomia do campo psicomotor 

Nível Habilidade Psicomotora Comportamento 
avaliável 

Imitação Observa o comportamento de outra 
pessoa e copia. Replica o 
comportamento demonstrado por 
exemplo. 

Personificar, copiar, 
imitar, copiar, repetir, 
duplicar, reproduzir. 

Manipulação Habilidade de executar habilidades 
seguindo as instruções. 

Seguir, demonstrar, 
realizar, executar, exibir. 

Precisão Habilidade de executar habilidades 
com erros mínimos e maior 
precisão. Suave e preciso. 

Executa habilmente, 
proficiente e tornando-se 
um especialista. 

Articulação Habilidade de solucionar e 
modificar habilidades para se 
adequar a novos requisitos. 

Adaptar, revisar, ajustar, 
corrigir e customizar. 
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Nível Habilidade Psicomotora Comportamento 
avaliável 

Naturalização Habilidade de executar as 
habilidades sem pensar. 

Impecável e perfeito. 

Fonte: Yusoff (2010,p 52, traduzido pelo autor)  
 

A Taxonomia de Krathwohl (2002) para o campo afetivo, onde é a habilidade ou 

comportamento sugeridos por atitudes, e Krathwohl (2002) as separa em cinco níveis, 

começando pelo nível inferior: Receber, Responder, Valor, Organização e Complexo de Valor 

(caracterização por valor, ou valor definido). Por exemplo, no âmbito do valor, o usuário pode 

ser testado pelo jogo em como eles dão suporte ao processo democrático ou como eles 

suportam abertamente o processo de reciclagem de lixo. O Quadro 3 resume as relações entre 

habilidades afetivas e o comportamento avaliado. 

Segundo Winn (2008), a camada de “narrativa” funciona de acordo com o conceito 

proposto por III (2005) onde existe a perspectiva da história do designer e a história do 

usuário. O ponto de vista do designer é da narrativa projetada no jogo, ou seja, organizar a 

narrativa para proporcionar o significado, engajamento e transmitir o conteúdo. As 

experiências construídas por meio da interação do usuário com esses elementos criam a 

narrativa do ponto de vista do usuário. Por isso, as decisões do designer em relação à 

narrativa do jogo devem levar em conta as metas de aprendizagem definidas anteriormente. 
Quadro 4 - Taxonomia do campo afetivo 

Nível Habilidade Afetiva Comportamento 
avaliável 

Recepção Ciente e sensível a certas ideias e 
atendo a algo no ambiente. 

Localiza, nomeia, 
pergunta, descreve, 
identifica. 

Reação Participação ativa, demonstrando 
interesse e vontade. 

Cumpre, voluntaria-se, 
executa, apresenta. 

Valorização Valorizando e endossando certas 
ideias. Demonstrando e aceitando 
alguns comprometimentos a certas 
crenças.  

Apoia, defende, alinha-
se, justifica-se. 

Organização Entendendo outros valores e 
reunindo diferentes valores em 
harmonia. 

Combina, organiza, 
explica, modifica e 
absorve. 

Valor complexo Ter seu próprio sistema de valores 
e agir de forma consistente. 

Prática, utiliza, exibe. 

Fonte: Yusoff (2010,p 52, traduzido pelo autor) 
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A camada de gameplay é a camada que engloba os conceitos propostos pelo “MDA: 

Estrutura”, com uma diferença, o termo “estética” foi substituído pelo termo “emoção”. Winn 

(2008) argumenta que essa mudança é necessária, pois o termo original para muitos 

representa um termo artístico para definir o quão bonito é o objeto, enquanto “emoção” é um 

termo psicológico para definir as emoções e desejos a ser projetado ao usuário. Sendo assim, a 

camada de jogabilidade de Winn (2008) é dividida nos seguintes tópicos: 

Mecânico: As regras que definem como o mundo virtual opera, o que o usuário pode 

fazer, os desafios que ele pode encontrar e os objetivos a serem cumpridos. 

Dinâmico: São os comportamentos resultantes das interações influenciadas pelo 

usuário em relação as regras do jogo. 

Emoção: São as experiências resultantes ou emoções derivadas do usuário. 

O designer deverá ter uma abordagem formal quando definir quais as emoções que o 

usuário deverá ter ao experienciar o jogo. Do ponto de vista do usuário, sua experiência pode 

ser definida em divertida ou não divertida, porém o designer tem que trabalhar com as 

emoções desejadas além de apenas diversão. Para isso, Heeter et al (2003 apud WINN, 2008) 

formulou 16 palavras-chave para definir as formas de diversão que o usuário poderá 

experienciar. 

• Beleza (Beauty) 
• Imersão (Imerssion) 
• Resolução de problemas intelectuais (Intelectual problem solving) 
• Competição (Competition) 
• Interação Social (Social Interaction) 
• Comédia (Comedy) 
• Poder (Power) 
• Descoberta (Discovery) 
• Avanço e Conclusão (Advancement and completion) 
• Aplicação de uma habilidade 
• Altruísmo (Altruism) 
• Aprendizado (Learning) 

LeBlanc (2005 apud WINN, 2008), seguindo essa linha de pensamento, 

complementa para aprofundar na definição dos objetivos efetivos, onde é necessário criar 

critérios para o sucesso ou falha deles. Uma vez definidos o designer deverá pensar nos 

componentes mecânicos que ajudarão o usuário a cumprir tal objetivo por meio do 

componente dinâmico do jogo. 

O único jeito de avaliar se os componentes estão funcionando de acordo com o 

objetivo do jogo, é por meio de testes, onde o designer poderá utilizar as informações desses 
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testes para modificar o que for necessário, com o intuito de conseguir cumprir a finalidade do 

jogo. Esse processo, é definido pelo autor como balanceamento do jogo, que são iterações do 

design, seguido por um protótipo e uma sessão de testes. 

Para isto, o primeiro tipo de balanceamento que Winn (2008) utiliza é a teoria de 

fluxo por Mirvis (1991), figura 13, que demonstra a ordem de fluxo desejada, onde o nível 

dos desafios correspondem ao progresso da habilidade do usuário. Se o desafio for difícil, ele 

poderá ficar frustrado com a experiência. No caso inverso, se o desafio for fácil, este poderá 

entediá-lo. Porém, em ambos os casos, este tipo de reação pode levar ao abandono do desafio. 
Figura 13 Representação gráfica da "Teoria de Fluxo" 

 
Fonte: Winn (2008,p 1017, traduzido pelo autor) 

 

O segundo tipo de balanceamento, de progressão, tem como escopo balancear a 

frequência a qual o usuário é recompensado pelas suas ações. Como designer, usualmente é 

necessário balancear o jogo para que a recompensa esteja com maior frequência na parte mais 

íngreme da curva de aprendizado do jogo, representado na figura 14. 
Figura 14 Curva de aprendizado 

 
Fonte: Winn (2008, p1017, traduzido pelo autor) 
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Como consequência, o designer frequentemente tem que balancear o progresso de 

jogo, pois no início o usuário poderá se sentir sobrecarregado de informações novas enquanto 

ele tenta aprender o jogo. Por isso, o designer deseja limitar a quantidade de mecânicas 

disponíveis no jogo e ir aumentando gradativamente de acordo com o progresso, 

disponibilizando novas mecânicas de acordo com os novos objetivos, criando uma curva de 

progressão do jogo, representado pela figura 15. 
Figura 15 Curva de opções 

 
Fonte: Winn (2008, p 1017, traduzido pelo autor) 

Winn (2008) porém conclui que um jogo balanceado é um fator determinante para 

que serious games seja bem-sucedido em seu objetivo, seu balanceamento frequentemente é 

influenciado por fatores adicionais, principalmente relacionados às metas de aprendizado. 

A última camada na estrutura, experiência do usuário, trabalha com os conceitos de 

interface propostos anteriormente, sendo que em serious games, a interface serve como uma 

ferramenta para realizar as metas de aprendizado desejadas. 

As flechas verticais e horizontais servem para demonstrar que os componentes são 

interligados, o que significa que qualquer decisão tomada por parte do designer, irá refletir em 

todas as outras partes do jogo, por isso é necessário levar em consideração a interação entre 

todos os componentes do jogo e o impacto que cada terá no outro. Por isso, Winn (2008) 

defende que o processo de design de um serious games deve ser iterativo, as ideias devem ser 

projetadas, prototipadas e testadas. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Esta pesquisa procura explorar os conceitos estabelecidos para jogos de treinamento, 

aplicando conceitos estabelecidos no campo acadêmico da mídia, mais especificamente em 

realidade virtual. Para tanto, desenvolveu um protótipo de jogo que tem como objetivo o 

treinamento na operação de um VANT. 

Como percurso para o desenvolvimento do protótipo, que foi utilizado nesta 

pesquisa, adaptou-se as etapas de desenvolvimento de jogos definidas por Moore (2011), 

aplicado ao processo iterativo de desenvolvimento de jogos (SALEN; ZIMMERMAN, 2004; 

SCHELL, 2014), por meio do conceito de desenvolvimento Agile (IRISH, 2005). Foram 

seguidos  os princípios estabelecidos por Keith (2010). Para a organização das etapas, Keith 

(2010) utiliza os conceitos de desenvolvimentos Agile aplicados com a metodologia de Scrum, 

que foi utilizado como ferramenta para organização da pesquisa. 

Sendo assim, o processo metodológico da pesquisa foi dividido em quatro “histórias 

do usuário”: pré-produção, produção, teste/validação e conclusões. Cada uma das etapas foi 

dividida em tarefas menores, de acordo com a metodologia Scrum. Porém, para seguir o 

modelo Agile essas etapas foram iterativas por meio do desenvolvimento de loops (KEITH 

2010; SCHELL, 2014), ou seja, cada etapa de construção do protótipo passou pela quantidade 

de iterações até se chegar ao resultado desejado.  

Na pré-produção, foi trabalhado o conceito e design do projeto. Para isso foi feita 

uma revisão bibliográfica visando estabelecer os conceitos estudados na academia sobre os 

seguintes campos teóricos: game design, serious games, VANT e realidade virtual. 

Com o intuito de aproximar os conceitos de “game design” com “serious games” 

utilizou-se a estrutura proposta por Winn (2008) que retrata a relação entre o designer e o 

usuário para a construção do escopo que será abordado pelo design no protótipo. Como 

representado pela figura 11, na seção 2.4 deste trabalho, essa relação é dividida em três 

camadas, “design”, “jogar” e “experiência”, que são formadas por subcomponentes do 

“serious game”, “aprendizado”, “narrativa”, “jogabilidade” e “experiência do usuário”, sendo 

que a tecnologia é considerada uma camada à parte, porém um fator influenciador no que 

pode ou não ser desenvolvido. 

Na camada de aprendizado segundo Winn (2008) se escolheu utilizar parte do 

estrutura proposto por Yusoff (2010) que utiliza as taxonomias de Bloom’s (LESTER; 
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VERONICA, 2008), Dave (KENNEDY; HYLAND; RYAN 2007) e Krathwohl (2002) para 

os domínios cognitivo, psicomotor e afetivo respectivamente. 

Na camada de “narrativa” foi necessário primeiro definir que tipo de narrativa o 

usuário iria experimentar no protótipo, para posteriormente projetar o contexto ao qual o 

usuário seria inserido, que terão como diretrizes os desígnios estabelecidos pela camada de 

aprendizado. 

A camada de “jogabilidade” define o que o usuário faz no jogo, ou seja, quais as 

possíveis ações que podem ser feitas e suas consequências. Por isso, ela é dividida em três 

componentes: mecânico, dinâmico e afetivo. 

No componente “mecânico” é onde foram estabelecidas as regras de como o mundo 

virtual e os limites do que o usuário pode fazer, ou seja, a jogabilidade do jogo. Para o 

desenvolvimento dessa etapa, será utilizado o plugin AirSim que é um projeto open-source 

desenvolvido para a Unreal Engine 4 (SHAH et al., 2017), e foram desenvolvidas mecânicas 

de jogo referentes ao ato de pilotar um VANT, como por exemplo, as encontradas na patente 

US 2015/0321758 A1 (CHRISTOPHER SARNA, 2014).   

É necessário que essas mecânicas de jogo estejam presentes no mundo virtual para o 

usuário de forma balanceada, para isso, será utilizada a teoria de fluxo (MIRVIS, 1991), a 

curva de aprendizado do usuário, e a curva de progressão do jogo como metodologias 

(WINN, 2008), para criar exercícios que não frustrem o usuário, seja pela sua facilidade ou 

dificuldade, e o mantenha engajado ao jogo.  

O componente “afetivo” envolve as experiências resultantes ou emoções derivadas 

do usuário, e por isso, Heeter et al (2003 apud Winn, 2008) para definir 16 palavras-chave 

que são utilizadas como uma abordagem formal para definir as experiências do usuário.  

O componente “dinâmico” é onde trabalha-se os comportamentos resultantes das 

interações entre o usuário e o mundo virtual, sendo assim, é onde será observado as relações 

entre as ações das mecânicas de jogo desenvolvidas pelo designer e as reações do usuário, o 

inverso também é verdadeiro.  

A camada “experiência do usuário” apesar de ser representada na parte mais 

profunda da estrutura, ela é na verdade a camada mais visível do ponto de vista do usuário. O 

propósito da interface do usuário é ser o veículo que realiza o resultado desejado pelo jogo. 

Isso significa que nesse componente, serão utilizados os conceitos sobre interface 

estabelecidos por Bonsiepe (1997a) e Schell (2014), para compreender o conceito de interface 

e como esse sistema funciona em jogos, complementados pelos conceitos propostos por 
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Moore (2011), para categorizar os tipos de interfaces existentes, e os princípios de interface 

estabelecidos por Galitz (2002). 

Na última camada, a tecnologia é um fator influenciador para o designer, pois o 

limite do que pode ou não ser feito é dependente do que ela permite (WINN, 2008; SCHEL, 

2014). Nessa pesquisa, a tecnologia utilizada é a realidade virtual, e ela influenciará as 

decisões de todas as etapas citadas acima. Por isso, ressaltam-se certas recomendações 

propostas aos desenvolvedores de aplicativos em realidade virtual por LaValle (2017). 

 Em relação ao tópico do mundo virtual, sugere-se que se replique fielmente a escala 

de um mundo real. Issso é importante para lidar com a percepção do usuário da profundidade 

e escala do mundo virtual. Projetar mundos virtuais onde o usuário não tenha que se 

locomover de forma extensiva, como por exemplo, utilizar uma escada virtual em vez de um 

elevador. Por último, considerar os elementos audiovisuais do mundo virtual e otimizá-los 

para atingir os frames rates desejados. 

Com relação ao render visual, o primeiro ponto levantado é que a única diferença 

entre a visão da esquerda e direita deve ser o ponto de vista do usuário e não os modelos, 

texturas, cores etc. Todos os elementos de interface visuais devem ser incorporados no mundo 

virtual e não algo fixo em uma parte da tela. Reavaliar se as práticas comuns em relação aos 

elementos visuais em 3D têm a mesma efetividade na realidade virtual. O sistema de 

rendering deve estar otimizado para atingir os necessários frames por segundo (por exemplo 

90FPS no Oculus Rift e HTC Vive). Evitar que movimentos de objetos causem efeitos na 

visão do usuário, criando a ilusão de movimento indesejado. Diferentemente de jogos e 

cinematografia, o ponto de vista do usuário não deve mudar de uma maneira que não esteja 

condizente com o seu movimento de rotação, a não ser que a finalidade seja fazer com que o 

usuário realmente esteja se locomovendo na cena, mas ao fazer isso, tomar cuidado com os 

efeitos colaterais. Por último, reduzir o brilho e contraste dos modelos para aumentar o 

conforto do usuário. 

Em relação aos mecanismos de interação do usuário com o mundo virtual, é 

necessário tomar cuidado com efeitos de locomoção do usuário, procurando movimentar o 

usuário o mínimo o possível no mundo físico. 

Elementos pertencentes a interface do jogo, como menu, opções, estado do jogo e 

outras informações possivelmente serão mais bem visualizadas se estiverem de alguma forma 

expressa no mundo virtual de uma forma familiar. 
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Para o mundo virtual, um “corpo virtual”, ou seja, um avatar é utilizado para dar ao 

usuário uma sensação de escala no mundo virtual, mas  caso esse avatar seja desproporcional 

ao que a pessoa representa na vida real, pode gerar tanto uma experiência positiva 

(experienciar algo novo, ou em diferente perspectiva), quanto negativa (frustrações com 

feedback proporcionado pelo jogo não condizente com o que o usuário espera de seus 

movimentos). Se apenas a cabeça é o que está sendo representado no mundo virtual, mesmo 

assim deve obedecer às regras físicas reais para evitar que o usuário se sinta uma pessoa 

decapitada no mundo virtual. Outro efeito do HMD - controlando a direção do olhar da pessoa 

dentro do mundo virtual - implica que qualquer movimento de câmera é equivalente ao do 

usuário, implicando no fato de que qualquer movimento que não é controlado pelo usuário 

pode gerar desconforto (NOLAN et al., 2017). 

A produção focou em desenvolver a programação e assets, como também por fazer 

as etapas de debug e otimização do protótipo. Nesta fase do desenvolvimento é onde foi mais 

bem observado a influência da realidade virtual no desenvolvimento do protótipo, pois é a 

fase do projeto onde se iniciam os testes práticos em realidade virtual. Toda a produção do 

protótipo foi feita utilizando as ferramentas disponíveis pela Unreal Engine 4, incluindo os 

assets e programação por blueprint.  

Os assets incluem elementos como, o cenário do mundo virtual, a interface gráfica 

do jogo, o VANT (que nesse caso pertence ao plugin Airsim), entre outros. As imagens do 

mapa do tipo ortofoto de Santa Catarina, disponibilizado pelo Governo de Santa Catarina, 

foram utilizadas para demostrar a possibilidade de replicar locais reais em mundo virtuais a 

partir de uma imagem, são um caso à parte, pois será necessário fazer uma pesquisa e testar 

procedimentos de como podem ser importados para a UE4. 

A etapa de debug marca o fim e início de cada loop do processo iterativo para o 

desenvolvimento do protótipo, pois é quando cada decisão de design após ser colocada em 

prática, é testada, obtendo dados que ajudem o designer a voltar no início, ajustar o necessário 

e reiniciar o ciclo. 

A penúltima “história do usuário”, validação, será iniciada a partir do momento que, 

após uma série de loops, o resultado obtido seja considerado pronto para testes com 

voluntários. Esse ponto será quando o pesquisador julgar que todos os elementos de design 

foram devidamente testados, por meio do processo iterativo, e o protótipo está funcionando 

sem problemas críticos. 
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A validação foi feita por meio de uma pesquisa qualitativa, para que seja feita uma 

análise empírica a partir de suas experiências, comparando o resultado obtido com o que foi 

estabelecido pelo design nas etapas anteriores. Para isso, serão utilizados os conceitos de Gil 

(2008) e Fullerton, Swain e Hoffman (2008) para dividir essa etapa da pesquisa em duas 

fases.  

A primeira é por meio de observação simples, onde o pesquisador apenas permanecer 

na mesma sala do participante, a fim de observar os procedimentos adotados pelo usuário na 

utilização do aplicativo (GIL, 2008).  

Para esta sessão, foram adaptados os passos disponibilizados por Fullerton , Swain e 

Hoffman (2008), onde primeiramente foi feita uma introdução ao participante sobre a 

pesquisa e foi abordado qual o nível de conhecimento e experiência do usuário referentes à 

realidade virtual, serious games e VANT, a fim de confirmar que o ele está apto a fazer a 

pesquisa. Posteriormente, o usuário passou por uma sessão de jogo de até 45 minutos, onde os 

primeiros 15 a 20 minutos foram para acostumar-se com a realidade virtual, seguindo as 

recomendações de LaValle (2017). 

A segunda fase foi composta por uma entrevista que foi feita de forma estruturada, 

por meio do método da “Entrevista Estruturada” definido por Gil (2008), que significa, 

montar uma relação fixa de perguntas, cuja ordem e redação permaneça invariável para todos 

os entrevistados, pois a mesma possibilita uma resposta aberta do usuário, permitindo-lhe a 

liberdade de expressar a sua experiência, porém também permite afunilar algumas questões e 

gerar resultados quantitativos. As perguntas foram estruturadas para que o usuário tenha a 

liberdade de se expressar, mas manter a duração da entrevista de entre 15 a 20 minutos, como 

estabelecido por Fullerton, Swain e Hoffman, (2008). O conteúdo das perguntas foi derivado 

do processo de design do protótipo, e a entrevista encontra-se no Apêndice B. 

A justificativa desse método é para que seja possível observar e analisar como 

protótipo está trabalhando na camada da experiência, dentro do ponto de vista do usuário, 

considerando a metodologia de design para serious games proposta por Winn (2008) e quais 

os resultados que estão sendo obtidos. 

Para tanto, a seleção dos participantes deve atender os critérios de inclusão: 

Pouco ou nenhum conhecimento sobre VANT; 

Pouco ou nenhuma experiência com Realidade Virtual; 

Residentes em Florianópolis; 

Público-alvo de 18 a 30 anos. 

CONFERE COM ORIGINAL, cópia extraída de documento original de acordo com o Art. 5º do Decreto nº 83.936/79



59 

 

O local e o dia da entrevista serão escolhidos de acordo com a disponibilidade dos 

participantes, garantindo o sigilo das informações e privacidade dos entrevistados.  

Foi explicado o objetivo da entrevista e apresentado o TCLE (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido) para a concordância da pesquisa. De acordo com o 

TCLE, no momento da entrevista não foram oferecidos outros riscos que não os já habituais 

da rotina dos participantes. Caso houvesse qualquer desconforto em participar da pesquisa, ela 

seria suspensa. 

Todo a entrevista foi gravada, a fim de se obter um registro de como foi a 

experiência do usuário ao utilizar o equipamento com o jogo. Os dados do entrevistado não 

serão publicados na pesquisa, como modo de evitar constrangimento e por não representar 

contribuição efetiva à discussão. 

As respostas foram analisadas a partir de palavras chaves utilizadas pelos voluntários 

para explicar suas experiencias. Sendo necessário para compreender as linhas de pensamento 

do usuário quando utilizando o protótipo a fim de procurar e propor novas soluções de design 

para a pesquisa. 

A pesquisa foi feita com dois grupos de cinco voluntários cada, totalizando dez, onde 

o primeiro grupo passou pelo processo descrito, e a partir desta coleta de dados foi 

desenvolvida uma reflexão e verificação de se houveram problemas graves no design do 

protótipo que impediram a coleta de dados relevantes. Essa análise e possíveis ajustes fazem 

parte do processo iterativo para o desenvolvimento de jogos, e foram na análise da pesquisa, 

ajustados e justificados para a continuação dos testes com o segundo grupo, que seguiu os 

mesmos procedimentos adotados no primeiro grupo.  

As respostas fornecidas pelos participantes junto com as observações feitas pelo 

pesquisador serviram estabelecer um mapeamento dos elementos que funcionaram e dos 

problemas encontrados. 

A partir da coleta de dados dos dois grupos, foi feita uma análise empírica do 

processo inteiro de desenvolvimento do protótipo, desde sua conceituação, até os resultados 

obtidos pelos testes, que resultará na última “história do usuário” dos procedimentos 

metodológicos adotados, a conclusão desta pesquisa. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, será abordado como foi todo o desenvolvimento do protótipo, 

problemas e soluções encontradas, procurando analisar e justificar as escolhas feitas e como 

ocorreu o teste aplicado a dois grupos de usuários. Cada etapa realizada neste capítulo foi 

dividida como uma “história do usuário” dentro do sistema de organização proposto pelo 

Scrum. 

 

4.1 PRÉ-PRODUÇÃO 

 

Na etapa de pré-produção, foram realizados o teste do plug-in AirSim com realidade 

virtual, procurando observar o seu comportamento dentro da realidade virtual e 

posteriormente o processo de conceituação e design do protótipo. 

 

4.1.1 Primeira experiência do plugin AirSim em realidade virtual 

 

O início desta pesquisa averiguo se o plugin adotado, AirSim, tinha capacidade de 

funcionar em realidade virtual. Para isso foram feitos testes em diferentes projetos gratuitos 

disponibilizados pela própria Epic. 

O primeiro é um projeto default da UE4, onde só vêm objetos e materiais básicos e 

uma cena limpa. O segundo foi testado no projeto disponível gratuitamente pela Epic que se 

chama Landscape. Em ambos os testes, o plugin não aparentou ter nenhum problema que 

impedisse o seu uso em diferentes projetos. 

Colocando plugin em realidade virtual, foram encontrados alguns problemas: o 

primeiro foi na câmera, que não estava centralizada com o VANT e não respondia aos 

comandos do HMD, causando problemas visuais ao usuário, pois ele tinha sua visão obstruída 

pelo próprio VANT. 

O segundo problema foi referente às interfaces gráficas do plugin; como não foram 

feitas para realidade virtual, ou elas não apareciam para o usuário, ou quando apareciam 

davam a sensação que estavam grudadas ao olho do usuário, tornando inviável sua utilização; 

isso foi relacionado com as interfaces gráficas que não foram feitas para a virtual reality.  

O terceiro problema se referiu à saúde do usuário, apesar de ser a primeira 

experiência com a realidade virtual, havia a preocupação de projetar o jogo de forma a não 
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colocar a saúde do usuário em risco, e tentou-se utilizar formas criativas de diminuir o 

impacto em sua saúde, permitindo uma melhor experiência. Chegou-se essa conclusão, pois 

logo nas primeiras experiências, ocorreram problemas de adaptação no ato de controlar o 

VANT dentro da realidade virtual, pois no início houve dor de cabeça, tontura e náusea. 

Essa primeira experiência feita pelo autor desta pesquisa e levada em consideração 

no design do protótipo, e foram desenvolvidas formas de evitar, amenizar ou suavizar a 

experiência do usuário para que o impacto negativo em sua saúde, devido ao uso de realidade 

virtual, não venha a ser um impeditivo da possibilidade de desenvolver-se um serious game 

para o treinamento de usuários em pilotar VANT utilizando a realidade virtual. 

 

4.1.2 Design do protótipo 

 

Para essa pesquisa, primeiramente foi desenvolvido um curto GDD, contendo certos 

elementos propostos por Fullerton (2014), utilizando a metodologia de design para serious 

games proposta por Winn (2008), com o complemento de diversos outros autores em cada 

área por um conhecimento mais especializado, para deixar claro o escopo do protótipo que 

será utilizado como objeto de estudo na pesquisa. O conhecimento gerado pela pesquisa a 

partir desse protótipo deu origem, ao GDD versão alpha do jogo, que seria utilizado para 

futuras pesquisas e novos testes. 

Para isso, seguindo o modelo proposto por Winn (2008), foram traçadas as seguintes 

palavras e termos como definições do objetivo proposto pelo jogo e pelo protótipo: 

Imersão; 

Resolução de problemas intelectuais; 

Avanço e Conclusão; 

Aplicação de uma habilidade; 

Aprendizado. 

Na Camada de Aprendizado, o designer deverá projetar o conteúdo e pedagogia que, 

em teoria, deverão resultar em ensinar ao usuário durante o ato de jogar. Isso leva a uma série 

de possíveis aprendizados derivados da experiência como um todo. 

Apesar de citar o uso de taxonomia como possível exemplo de recurso, o principal 

ponto dessa etapa inicial é pensar e definir de forma rigorosa os objetivos de aprendizados do 

protótipo, pois eles irão formar não apenas o design do conteúdo como também as bases para 

a avaliação da efetividade do aprendizado no usuário. 
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Logo, foi definido que os objetivos do protótipo são os seguintes: 

Ensinar ao usuário os conceitos de VANT. 

Ensinar ao usuário como pilotar um VANT de forma manual e automática. 

Sendo assim, o aprendizado do projeto, partindo do princípio que o usuário não tem 

conhecimento em relação a como pilotar um VANT, trabalhou nos domínios do conhecimento 

cognitivo e psicomotor, com foco no último, utilizando-se do estrutura proposto por Yusoff 

(2010), que se utiliza de diferentes taxonomias para cada domínio, como ferramenta de 

auxílio para o design do jogo.  

No domínio cognitivo, a ideia do projeto é apenas de contextualizar o usuário em 

relação ao funcionamento de um VANT, quais suas características e quais são os seus 

controles. Para isso foi feito uma demonstração ao usuário como funcionam os controles 

necessários para operar o VANT. 

O domínio psicomotor é onde os exercícios do serious games são focados, dentro da 

taxonomia de Dave (KENNEDY; HYLAND; RYAN 2007), sendo que o nível de Imitação 

será utilizado no primeiro nível do jogo, onde o usuário irá apenas replicar os movimentos de 

pilotagem do VANT, como levantar voo, pousar, locomover-se. A partir do segundo 

exercício, eles são separados nos níveis de Manipulação e Precisão, onde o primeiro trabalha 

com uma série de atividades iniciais nas quais o usuário cumpre o que foi proposto de acordo 

com as instruções, e o segundo busca desenvolver e melhorar as habilidades aprendidas pelo 

usuário anteriormente em exercícios que requerem uma precisão maior. Os níveis de 

articulação e naturalização não estarão no escopo desse projeto, pois requerem um período 

maior de interação com o jogo para avaliar se estão gerando o comportamento desejado ao 

usuário. 

Na camada “Narrativa” existem duas perspectivas: a história do designer e a história 

do usuário (ROUSE III, 2001). A história do designer é a narrativa projetada para o jogo, 

como por exemplo, contextualizar o ambiente virtual, providenciar finalidade e engajamento, 

e transmitir conteúdo, além de outras coisas. O contexto, design de personagem e narrativa 

são as ferramentas principais do designer. 

O designer deverá definir primeiro que tipo de narrativa o usuário irá experienciar e 

como projetar o contexto para atingir esse objetivo, porém essas decisões sobre a narrativa do 

jogo deverão ser temperadas de acordo com as finalidades estabelecidas pela camada de 

aprendizado. 
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A narrativa do projeto estará mais na contextualização dos exercícios, do que no foco 

clássico com personagens, cenários e história. Por isso, os cenários do jogo terão duas 

finalidades: o primeiro imergir o usuário em um ambiente real, a fim de replicar o mundo real 

no virtual, e colocar o usuário em um ambiente que passe segurança para o usuário aprender a 

pilotar o VANT. 

O primeiro tipo de cenário foi dividido em duas etapas: o primeiro será uma sala de 

controle do VANT, com um painel de controle modelado a partir de um modelo real, e o 

segundo cenário são modelos 3D baseados em fotogrametria feita pelo governo de Santa 

Catarina e disponibilizados gratuitamente pelo estado de Santa Catarina. 

O segundo tipo de cenário, será um espaço aberto, com o mínimo possível de 

distrações, para que o usuário aprenda a desenvolver a habilidade e conhecimento necessários 

para pilotar um VANT manualmente. 

A camada de “Jogabilidade” define o que o usuário faz no jogo. O que significa dizer 

quais serão as possíveis escolhas que o usuário poderá fazer durante a sessão, e quais as 

consequências no restante da experiência, sendo que ela é dividida em três componentes: 

mecânico, dinâmico e afetivo. 

Devido a proposta feita na camada de narrativa, se fez a escolha de separar a 

mecânica de jogo em duas categorias, diferenciadas pelo modo de controle, cada uma com 

suas peculiaridades. A primeira categoria é o modo Autônomo, onde o usuário apenas opera o 

painel de controle e o VANT voa por conta própria. Enquanto a segunda categoria conta com 

o modo Manual, onde o usuário experencia o voo em primeira pessoa, com a câmera acoplada 

na parte frontal e, ao mesmo tempo, controla o voo em tempo real. 

O escopo do protótipo focou no desenvolvimento da segunda categoria, ou seja, no 

modo de controle Manual, enquanto a primeira categoria ficará restrita apenas ao 

desenvolvimento dos principais assets, com fins de demonstração. 

Sendo assim, o componente mecânico do modo de jogo manual trabalha focado no 

psicomotor do usuário, pois são essas atividades que o usuário tem que executar durante a 

sessão de jogo. Por isso, as principais mecânicas de jogo que estão presentes no protótipo são: 

Controle da câmera do VANT. 

Controle de movimento do VANT. 

Bússola de GPS. 

Autonomia. 

Minimapa. 
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Tempo de jogo. 

Sistema de avaliação do usuário. 

Durabilidade. 

Essas mecânicas de jogo visam trabalhar no domínio cognitivo do usuário, para que 

consiga conhecer os termos específicos, regras e categorias dos elementos presentes ao operar 

um VANT. 

Porém, para o teste do protótipo mudaram-se os elementos do sistema de avaliação 

do usuário, onde a nota final ao invés de ser um intervalo de de 0 a 10, passou para Sucesso 

ou Insucesso, sem contabilizar o número de colisões, com o intuito de não desencorajar o 

usuário, em sua primeira experiência com VANT e realidade virtual. 

Além das mecânicas de jogo, dentro de ambos os modos, existem duas categorias de 

atividades para o usuário, a primeira sendo exercício e a segunda prática. O exercício tem 

como intuito colocar o usuário em cenários genéricos, onde terá que passar por uma série de 

atividades que tem o intuito de ensinar as mecânicas básicas de como pilotar um VANT, até o 

usuário desenvolver habilidade suficiente para passar à próxima categoria de atividade. 

Enquanto a categoria prática está focada em replicar situações práticas da aplicabilidade de 

VANT no dia a dia. 

Devido ao fato da pesquisa do protótipo aplicada ter sido realizada com usuários com 

nenhum, ou pouco conhecimento em relação a VANT; e devido as restrições naturais 

impostas pela Realidade Virtual no tempo de teste, não se espera que o usuário chegue nas 

atividades de exercício, por isso o desenvolvimento fica centrado nos tutoriais. Esses tutoriais 

estarão separados em níveis que atendam as categorias da taxonomia proposta por Dave 

(KENNEDY; HYLAND; RYAN 2007) utilizada na estrutura de Yusoff (2010) 

A primeira etapa será de informar ao usuário como é o funcionamento básico de um 

VANT, com um manual de instruções, mostrando as funções de cada input do usuário; essa 

etapa estará dentro do nível Imitação da taxonomia proposta por Dave (KENNEDY; 

HYLAND; RYAN 2007)  no domínio psicomotor, com o intuito de tentar não sobrecarregar o 

usuário com informações, iniciando com o mínimo necessário e adicionando de acordo com o 

seu progresso, que só poderá avançar em caso de sucesso nas etapas anteriores. Este processo 

foi feito por meio de uma demonstração ao jogador de como operar o VANT antes do início 

dos testes com o protótipo. 

Inicialmente o protótipo foi projetado para que o tutorial tivesse três níveis de 

dificuldade: Fácil, Normal e Difícil, onde cada nível introduzisse uma mecânica de jogo e de 
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forma devagar e controlada o usuário conseguisse absorver as informações e transformá-las 

em conhecimento. O Quadro 5 mostra a lista original de exercício programado para ser 

aplicado na pesquisa com o usuário. 
Quadro 5 - Iteração do level design para o protótipo 

Exercício Descrição da Atividade 

Fácil - 01 

O objetivo dessa atividade é ensinar ao usuário a controlar a câmera presente 
no VANT e se habituar com o funcionamento do jogo dentro da realidade 
virtual. O usuário estará estacionado em um ponto alto do mapa e precisará 
cumprir uma série de comandos para aprender a movimentar a câmera do 
drone, como por exemplo: “Aperte o botão X para olhar para a esquerda, Y 
para a direita e Z para baixo”.   

Fácil - 02 
O objetivo dessa atividade é fazer o usuário cumprir uma série de comandos 
de movimento do VANT, para que ele se familiarize com os controles, 
semelhante à atividade proposta em Fácil 01. 

Fácil - 03 
O objetivo dessa atividade é fazer o usuário sair do ponto de partida (A) e ir 
em direção ao ponto de chegada (B), esse caminho é percorrido em uma 
linha reta. 

Fácil - 04 O objetivo dessa atividade é fazer o usuário sair do ponto de partida (A) e 
pousar nos pontos (B) (C) e finalizar o exercício no ponto (D). 

Fácil - 05 
O objetivo dessa atividade é fazer o usuário sair do ponto de partida (A) e ir 
em direção ao ponto de chegada (B) colecionando todos os objetos presentes 
no ar no caminho. 

Fácil - 06 
O objetivo dessa atividade é fazer o usuário sair do ponto de partida (A) e ir 
em direção ao ponto de chegada (B), porém o usuário deverá passar por 
todos os arcos presentes no cenário. 

Fácil - 07 
O objetivo dessa atividade é fazer o usuário sair do ponto de partida (A) e 
percorrer o trajeto em círculo passando pelos arcos presentes no cenário e 
voltar ao ponto de origem (A). 

Normal - 01 

O objetivo dessa atividade é ensinar ao usuário a funcionalidade de tirar foto 
ou gravar a partir da câmera utilizada. Para isso, o usuário terá que identificar 
onde está o objeto desejado na cena, ir em direção a ele, e executar o 
comando de tirar foto. 

Normal - 02 

O objetivo dessa atividade é ensinar ao usuário a funcionalidade da 
autonomia do VANT. Isso significa que o usuário começará com o nível de 
autonomia baixo e terá que sair do ponto de partida (A) e ir e aterrissar no 
ponto de chegada (B) sem esgotar a economia do VANT. 

Normal - 03 

O objetivo dessa atividade é começar a juntar todas as mecânicas propostas 
anteriormente ao usuário. Por isso essa atividade requer que o usuário 
percorra por todos os pontos, em ordem, de A até D, dentro da autonomia 
proposta. 

Normal - 04 O objetivo dessa atividade é percorrer do ponto A, e pousar nos pontos (B) 
(C) (D) em sequência, passando pelos arcos encontrados no cenário. 

Normal - 05 O objetivo dessa atividade é percorrer do ponto A ao ponto B através de 
diversos obstáculos, com o mínimo de colisões possíveis. 
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Exercício Descrição da Atividade 

Normal - 06 
O objetivo dessa atividade é percorrer do ponto A ao ponto B através de 
diversos obstáculos, com o mínimo de colisões possíveis, e com mínimo de 
autonomia. 

Difícil - 01 O objetivo dessa atividade é fazer o usuário achar e tirar foto de cinco 
objetos espalhados pelo cenário, dentro do limite da autonomia do VANT. 

Difícil - 02 O objetivo dessa atividade é fazer o usuário passar por todos os arcos 
presentes no cenário, dentro do limite da autonomia do VANT. 

Difícil - 03 

O objetivo dessa atividade é fazer o usuário passar por todos os pontos, em 
ordem, de A até D, passando por dentro de todos os arcos presentes no 
cenário e tirando a foto do objeto presente no centro do cenário, dentro do 
limite da autonomia do VANT.  

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
 

Os desafios vão de exercícios simples aos mais complexos, a fim de manter o usuário 

dentro do fluxo ideal da jogabilidade, e representam o percurso que o usuário irá evoluir 

dentro dos níveis da taxonomia do componente psicomotor de Dave (KENNEDY; HYLAND; 

RYAN 2007), da Manipulação até Precisão. Na camada de Articulação e Naturalização o 

usuário só atingiria, em teoria, durante etapas posteriores que trabalhassem com situações 

pertinentes a que é encontrado durante a operação de VANT no mundo real. 

Logo, de modo geral, o usuário seguiria o seguinte fluxo como o loop de gameplay: 

Entrar na partida; 

Assimilar o objetivo do jogo; 

Assimilar a(s) nova(s) mecânica(s) de jogo; 

Executar a tarefa; 

Avaliação / Feedback da tarefa; 

Próximo exercício. 

Dentro do procedimento de desenvolvimento, estes exercícios foram a primeira 

iteração do design proposto para o protótipo. Porém ao colocar em prática as primeiras 

versões do nível Fácil, notou-se que o tempo que era necessário para completar cada exercício 

era maior que o projetado inicialmente, o que se tornou conflitante com o tempo proposto 

para cada sessão de teste com o usuário, principalmente em casos onde o usuário não 

conseguia completar os exercícios dentro do parâmetro e tempo necessários e teria que ficar 

repetindo-o para prosseguir. 

 Consequentemente, foi necessário descartar o modelo proposto e continuou-se a 

gerar novas iterações de ideias e testes curtos para que se chegasse ao fluxo considerado perto 

do ideal da jogabilidade de um usuário que tem pouca ou nenhuma experiência com VANT 
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em realidade virtual. A solução encontrada foi condensar a quantidade de exercícios e suas 

ideias em seis, onde semelhantes tornaram-se um só, retirando o foco em categorizar as 

atividades por dificuldade e separando os dentro dos níveis da taxonomia de Dave  

(KENNEDY; HYLAND; RYAN 2007), ao mesmo tempo que se mantinha a curva crescente 

de dificuldade. Na taxonomia de Lester e Veronica (2008), os exercícios focam no primeiro 

nível do domínio cognitivo, de conhecimento, porém com o intuito que seja possível ao 

usuário sair da sessão tendo adquirido conhecimento o suficiente para estar no segundo nível, 

compreensão, ao conseguir interpretar e sumarizar os elementos que compõem a operação de 

um VANT. 

O foco desta etapa é de conseguir desenvolver o design de seis exercícios que 

possam ser concluídos no tempo limite de teste e, ao mesmo tempo, explorando a maioria das 

mecânicas de jogo sem que o usuário realize uma série de exercícios repetitivos. A principal 

desvantagem reside no fato de que o usuário não passaria pela repetição de exercícios. É 

possível que ele tenha dificuldade na conclusão dos exercícios finais, pois não terá tido a 

quantidade necessária de prática com o VANT para executar os níveis mais avançados. Logo, 

os exercícios foram organizados conforme o Quadro 6, de acordo com as categorias da 

taxonomia do domínio psicomotor de Dave (KENNEDY; HYLAND; RYAN 2007): 
Quadro 6 - Organização do level design de acordo com a taxonomia de Dave 

Taxonomia de Dave Nome do Exercício 
Imitar Livre 

Manipular 01 e 02 
Precisão 03 e 04 

Articulação 05 
Fonte: Elaborado pelo autor(2020). 

O nível livre (Figura 16) substitui todos os exercícios que ensinavam o usuário a 

como se locomover com o VANT, e serve a novos propósitos. Primeiro, como o nome diz, o 

usuário estará em um local livre com a estética genérica, em um espaço aberto, porém com 

limites. Nesse espaço o usuário poderá andar livremente com o VANT sem preocupação de 

danificá-lo, acabar a sua autonomia, ou qualquer outra consequência negativa.  

A intenção desse exercício é que o usuário tenha uma demonstração de como 

funciona os controles básicos do VANT e os reproduza para desenvolver as habilidades e 

conhecimentos iniciais necessários para pilotar. 

Sendo assim, trabalhará no primeiro nível cognitivo de conhecimento, para 

demonstrar ao jogador os termos, regras, categorias e procedimentos para operar o VANT, ao 
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mesmo tempo que também trabalhará no primeiro nível psicomotor, onde o usuário a partir de 

uma demonstração, irá replicar os movimentos de como se operar o VANT.  

Este exercício também serve para que o usuário se sinta livre para cumprir os 15 

minutos de adaptação à realidade virtual e terá acesso já de início a todas as informações da 

interface, ao contrário de separado por exercício como estava projetado anteriormente. 

 
Figura 16 - Cenário do modo "Livre" 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

A partir do momento que o exercício livre já ensina todos os elementos relevantes e 

necessários para que o usuário tenha base de como pilotar e completar todos os exercícios, o 

loop de gameplay do tutorial sofreu uma alteração, pois agora o usuário não precisa assimilar 

uma nova mecânica de jogo toda vez que entrar em um novo exercício. A base do novo loop 

segue a seguinte ordem: 

Entrar no jogo; 

Assimilar o objetivo; 

Executar o objetivo; 

Feedback; 

Próximo Exercício. 

Pelo fato que o jogo utiliza realidade virtual, e contando com a possibilidade do 

usuário ter algum tipo de problema de adaptação com a nova mídia, a realidade é que esse 

loop, principalmente os primeiros, quando o usuário ainda está se acostumando, sejam curtos, 

para que não haja interrupção durante a experiência por problemas, como de saúde, e a partir 

disto, ir incrementando o período de acordo com o usuário. 
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O exercício 01, por ser o primeiro exercício, ele está contido no segundo nível do 

domínio psicomotor, que requer do usuário demonstrar a habilidade de executar uma tarefa 

seguindo instruções. Para isso, buscou-se que seja uma atividade simples de ser compreendida 

e executada. Por isso, a base do design dessa atividade foi que o foco do usuário era de apenas 

sair do ponto de partida, denominado de A, e conseguisse chegar e pousar no ponto de 

chegada, denominado de B. 

A partir do foco definido, foi necessário executar testes com o intuito de balancear a 

atividade. Nesse caso o cenário foi o elemento afetado, sendo necessário testar a forma do 

cenário, a distância ideal entre os pontos A e B e o tamanho da plataforma de pouso, para que 

o usuário não tivesse dificuldade de visualizar aonde estava a plataforma e tivesse o tamanho 

ideal para o pouso (Figura 17). 

O primeiro teste foi realizado como um formato de arena, sendo larga igual ao 

exercício livre, ou extremamente estreita a fim de restringir o movimento do usuário em linha 

reta. Posteriormente com a distância entre o ponto de partida e chegada, onde o percurso curto 

representaria uma rapidez na hora de completar o exercício, e um percurso longo representaria 

uma demora extra, porém mais tempo de prática do usuário com o VANT e seus controles. 

Por último, a plataforma de pouso sofreu ajustes no seu tamanho, pois o seu tamanho está 

atrelado à dificuldade de pousar, sendo que a definição de seu tamanho acabou servindo como 

padrão para todas as atividades seguintes. 

 
Figura 17 - Conceitos do Exercício 01 
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 

O design do resultado dessa iteração do exercício 01 (Figura 18) foca em 

simplicidade, logo a única dificuldade esperada pelo usuário é de se acostumar com os 

controles do VANT e por isso um tempo maior para completar, sendo que o esperado é levar 

de dois a três minutos. 

 
Figura 18 - Exercício 01 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 

O exercício 02, como ainda está dentro do mesmo âmbito do domínio psicomotor 

encontrado no exercício 01, terá como intuito seguir a mesma lógica, porém apenas com um 

acréscimo na dificuldade. Por isso, decidiu-se que o acréscimo seria a adição de plataformas 

adicionais a quais o usuário teria que passar e pousar, até voltar para a plataforma inicial ou 

chegar em uma outra plataforma final. Essa ideia permite a continuação do treinamento das 

habilidades do usuário, segue a mesma lógica do exercício anterior, logo não deverá ter 

dificuldades para compreendê-lo. 

No processo de balanceamento desse exercício foi necessário experimentar com a 

quantidade de plataformas extras, suas posições, incluindo a distância entre elas, e por último 

se havia ou não uma ordem a qual elas deveriam ser percorridas.  

Para manter a duração do exercício abaixo dos cinco minutos, a fim de não evitar 

cansaço por longo uso da realidade virtual, estimou-se por meio de testes que o percurso teria 

que ter no máximo três plataformas, além da de ponto de partida. A definição da organização 

das posições de cada plataforma foi pensada como se o usuário tivesse que cumprir um 
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circuito de corrida, como se cada plataforma funcionasse como um checkpoint. A Figura 19 

demonstra as três principais opções de trajeto testadas para o exercício. 

 

 
Figura 19 - Conceitos do Exercício 02 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 

Foi definido que a opção (C) era a ideal para o protótipo, pois apresentava novos 

movimentos que o usuário não havia executado no primeiro exercício, que era a reposição do 

VANT em uma nova direção, iniciando o processo de aprendizagem do movimento circular 

de controle do VANT, além de reforçar a aprendizagem do exercício anterior. A opção (A) foi 

descartada pela sua semelhança com o exercício 01, sendo igual, apenas necessitando etapas 

extras para completar o exercício, não trazendo nada de novo ao usuário. A opção (B) foi 

descartada por causa da realidade virtual, por ser um zigue-zague e não um movimento 

natural, como circular, o que poderia causar um desconforto ao usuário e um estresse 

desnecessário. 

Logo foi definido que o foco do exercício 02 (Figura 20) é de o usuário partir do 

ponto inicial, plataforma A, e pousar nas plataformas B, C e D em ordem, e posteriormente 

retornar à plataforma de partida, A, para finalizar a atividade. E espera-se que a dificuldade 

venha do fato de ser um exercício mais longo quando comparado com o primeiro, de ser 
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necessário um novo tipo de movimento por parte do usuário e isso, no geral, tende a causar 

um cansaço e estresse maiores, quando comparado com o exercício 01, porém a expectativa é 

que o usuário consiga completar o exercício entre quatro a cinco minutos. 

 
Figura 20 - Exercício 02 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 

A partir do exercício 03, o design dos exercícios passa a trabalhar no terceiro nível 

da taxonomia do domínio psicomotor de Dave (KENNEDY; HYLAND; RYAN 2007) e por 

isso espera-se que o usuário já tenha o controle do VANT a ponto de conseguir começar a 

executar os movimentos de operação do VANT de forma proficiente, isso significa que os 

design dos exercícios presentes neste nível do domínio psicomotor vão pedir do usuário a 

habilidade de executar habilidades com maior precisão. 

Para isso, pensou-se em reutilizar os exercícios 01 e 02 e apenas aumentar a 

dificuldade deles, com a possibilidade de restringir consideravelmente o espaço disponível ao 

usuário para mover o VANT, e reduzindo o espaço da plataforma de pouso. 

Porém, as ideias foram descartadas principalmente por não trazerem nada de novo ao 

usuário, além da maior dificuldade. Como agravante essas ideias podiam trazer consequências 

indesejadas ao usuário devido à realidade virtual, como o fato de que locais fechados 

poderiam causar efeitos de claustrofobia ao usuário, ou o constante choque com as paredes 

poderia gerar desconforto ao usuário. 

Devido a esses elementos, foi decidido que para o exercício estivesse enquadrado no 

domínio psicomotor desejado, era necessário a adição de novas mecânicas de jogo, isso 

renovaria a experiência do usuário, com algo novo e permitiria uma ou mais ferramentas 
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novas para o designer projetar o exercício. Consequentemente, duas ideias foram testadas 

para os exercícios 03 e 04, a adição de moedas e arcos. As moedas teriam que ser coletadas ao 

longo do cenário, e nos arcos o usuário teria que atravessá-los. A dúvida em relação as novas 

mecânicas seria como balanceá-la e em qual ordem elas deveriam ser introduzidas ao usuário, 

sendo o tamanho da moeda e da circunferência do arco o principal fator. 

A opção foi utilizar a moeda para o exercício 03 e o arco ficou para o exercício 04, 

argumentou-se que na teoria a moeda seria uma mecânica de jogo mais fácil pois o usuário 

pode coletá-la vindo de qualquer direção, enquanto o arco requer uma precisão, sendo 

necessário passar por dentro da circunferência, e pela direção correta. 

Apesar de na teoria a moeda parecer ser uma mecânica simplificada quando 

comparada com o arco, durante os primeiros testes, o fator tamanho e posição da moeda 

poderiam dificultar a sua coleta e tornar o exercício no geral mais difícil, porém os testes 

também mostravam que se a posição do arco formasse um circuito complexo, a dificuldade 

seria maior do que apenas coletar moedas em um espaço aberto. Como não se chegou a um 

consenso de qual mecânica seria inerentemente mais fácil que a outra, resolveu-se seguir a 

ordem original de o exercício 03 abordar a coleta das moeda e o exercício 04 a passagem por 

dentro dos arcos, projetados de forma com que ambos seguissem a ordem crescente de 

dificuldade encontradas nos exercícios anteriores.  

Sendo assim, a ideia do exercício 03 é de fazer o usuário coletar um número pré-

determinado de moedas, e assim como nos exercícios anteriores, pousar na plataforma final 

quando todas houvessem sido coletadas. 

Para balancear esse exercício foi necessário definir o tamanho das moedas, 

quantidade e suas posições, sendo que o último fator determinaria como que seria o design da 

arena (Figura 21). Se as moedas ficassem todas espalhadas aleatoriamente pelo cenário, a 

tendência seria utilizar a arena do exercício 02, por ser um espaço aberto com maior espaço de 

locomoção para o usuário, porém se a posição das moedas for mais vertical, o correto seria 

utilizar a arena do exercício 01. 

A escolha para essa iteração do protótipo foi a opção (C), pois ao alinhar as moedas 

entre o ponto de partida A e o de chegada B, o usuário tem a liberdade de coletá-las da forma 

como melhor conseguir controlar o VANT, sem forçá-lo a lugares especifico do cenário, e se 

a sua habilidade já estiver acima da expectativa, consegue coletá-las em sequência e encurtar 

o tempo do exercício. 
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Figura 21 - Conceitos do Exercício 03 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 

Sendo assim, ficou definido que o exercício 03 tem como foco fazer o usuário sair do 

ponto de partida, denominado A, coletar todas as moedas no cenário e, posteriormente, pousar 

na plataforma de chegada, denominada B (Figura 22). Espera-se que o usuário encontre 

dificuldade em controlar o VANT, principalmente em direcioná-lo à posição exata da moeda, 

sendo possíveis cenários aonde o usuário tenha que fazer idas e vindas até completar o 

objetivo. Devido a forma como o usuário coleta as moedas e de sua habilidade ter evoluído ou 

não nos exercícios anteriores, é complexo pré-determinar o tempo esperado para completar o 

exercício quando comparado aos exercícios anteriores, mas espera-se que no melhor dos casos 

esse tempo fique abaixo dos cinco minutos, porém existe a possibilidade de extrapolar o 

tempo desejado. 
Figura 22 - Exercício 03 
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 

O exercício 04, assim como o exercício 03, continua a trabalhar dentro do terceiro 

nível do domínio psicomotor e para isso, espera-se que o usuário consiga seguir executando 

habilmente a operação do VANT. 

 Para este exercício, apenas substituiu-se a posição das moedas pelos arcos. Em 

teoria isso deixaria o exercício mais difícil pois, diferentemente do exercício 03, onde o 

usuário estava livre para abordar as moedas por qualquer direção, o usuário seria forçado 

agora a passar por dentro dos arcos em linha reta e em ordem para conseguir completar o 

exercício. 

Logo, o exercício 04 ficou definido com o usuário precisando sair da plataforma de 

partida (A), e pilotar em direção a plataforma de chegada (B), passando por todos os arcos 

pelo caminho (Figura 23). Espera-se que o usuário encontre dificuldade em manter o VANT 

estabilizado no ar por um período maior quando comparado aos exercícios anteriores, por que 

senão, será necessário voltar ao primeiro arco e reiniciar o exercício. O tempo necessário para 

cumprir a tarefa vai ter como principal fator verificar se o usuário consegue passar de primeira 

por todos os arcos ou se vai ter que reiniciar algumas vezes a atividade, estima-se que demore 

em torno de um minuto para percorrer o trajeto por todos os arcos, e a cada erro, há um 

acréscimo de um minuto para a expectativa de tempo; na média espera-se que o resultado 

fique entre três a quatro minutos por usuário. 
Figura 23- Exercício 04 
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

O exercício 05 (Figura 24), por ser o último exercício, resolveu-se testar a habilidade 

do usuário dentro do quarto domínio psicomotor, Articulação. Por isso, espera-se que os 

usuários durante a sessão de teste não consigam completá-lo, por não terem tido o tempo 

necessário para desenvolver as habilidades psicomotoras referentes a esse nível, 

possivelmente devido ao processo de adaptação da realidade virtual.  

Este nível do domínio psicomotor requer que o usuário consiga se adaptar e ajustar a 

situação proposta, sendo assim, resolveu-se juntar os conceitos propostos pelo exercício 02 e 

04.A ideia é utilizar elementos familiares ao usuário para que ele tenha um mínimo de chance 

de completar o exercício, e dificultar apenas a parte de jogabilidade, dessa forma, evita-se que 

o exercício sobrecarregue o usuário, mas ao mesmo tempo, não é do mesmo nível dos 

anteriores. 

O exercício utiliza os arcos encontrados no exercício 04 e os posiciona no cenário, 

igual ao do exercício 02, de forma que monta um percurso circular. O usuário iniciará de uma 

plataforma (A) no centro do cenário, e terá que passar por todos os arcos e retornar ao ponto 

de partida. 

O intuito do exercício é fazer com que o usuário seja forçado a fazer movimentos 

circulares (e não diagonais, como no exercício 02), onde ao mesmo tempo, consiga manter 

estabilizado o VANT no ar por um longo período, o que não era um requerimento nos 

exercícios anteriores, tornando o nível de habilidade necessário para executar o exercício mais 

elevado quando comparado com os anteriores. 
Figura 24 - Exercício 05 
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 

Junto as escolhas de design, foram adicionados elementos sonoros como um modo de 

feedback ao usuário em relação as suas ações. Em cada etapa do exercício há um som 

indicando o fim da atividade, e esse som segue a essa indicação até que todas as etapas sejam 

concluídas e o usuário passe por todos os arcos.  

Concluído o design dos exercícios, a próxima etapa é discutir como foi o processo de 

interface do protótipo, onde foram estudadas as formas pelas quais a comunicação entre o 

protótipo e o usuário funcionam. 

 

4.2 PRODUÇÃO 

 

Nesta seção será discutido como foi o processo de desenvolvimento dos conceitos e 

design estabelecidos na pré-produção, incluindo a interface e os assets do protótipo. 

 

4.2.1 Interface 

 

Bonsiepe (1997b) discute que a interface é o meio pelo qual é sistematizada a 

interação entre o usuário e o produto, e como o usuário interage com o produto. Dentro do 

sistema proposto por Schell (2014) de como funciona a interface em jogos, há uma constante 

troca de informação entre usuário e produto por meio dos inputs e outputs do sistema, onde 

essas informações são demonstradas, seja por áudio ou visual, pelo que o autor considera de 

CONFERE COM ORIGINAL, cópia extraída de documento original de acordo com o Art. 5º do Decreto nº 83.936/79



78 

 

interface do usuário e o mundo virtual do jogo. Logo, identificou-se como cada parte do 

processo está representada no protótipo de acordo com o sistema proposto de Schell (2014). 

A interface do sistema nesse estudo é a própria tecnologia de realidade virtual, pois é 

por meio dos controles e do HMD que o usuário irá interagir, mandando as informações por 

meio de inputs do controle e recebendo como outputs informações vindas do mundo virtual 

por meio do HMD. O sistema (Figura 25) sintetiza o ecossistema da interface do protótipo. 

• Input Físico (Controle de jogo) (A) 
• Interface Virtual (Menu+VANT) (B) 
• Mundo Virtual (Menu+Cenário 3D) (C) 
• Output Físico (HMD) (D) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25 - Interface do protótipo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

No ecossistema, o usuário terá duas formas de inputs, o primeiro será o controle do 

jogo, e o segundo será o próprio HMD de realidade virtual. Em relação ao controle do jogo, 
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ele é necessário para controlar o VANT dentro do mundo virtual, representando o caminho 

(A)>(C) enquanto o HMD é utilizado para navegar nos menus shell-screen e controlar a 

câmera do VANT, percorrendo o caminho (A)>(B) e (A)>(C) respectivamente.  

Utilizando o controle do jogo, o usuário utilizará apenas os controles analógicos para 

pilotar o VANT, sendo que o analógico esquerdo controla a sua altitude (pressionando o 

analógico no sentido vertical) e sua rotação no próprio eixo (pressionando o analógico no 

sentido horizontal), enquanto o analógico direito ficará responsável pela inclinação do VANT 

na direção desejada pelo usuário. Nota-se que os controles são sensíveis, o que significa que o 

menor empurrão em qualquer direção dos analógicos pode ter resultados além do esperado. 

Como essas funções foram desenvolvidas, documentadas e publicadas pelos desenvolvedores 

do plug-in, e o objetivo da pesquisa não é argumentar contra, resolveu-se não alterar essa 

sensibilidade, ou qualquer outro problema a ser encontrado no VANT. 

Como discutido anteriormente, o HMD (D) será utilizado como input em duas 

situações, na primeira situação, o usuário usará para interagir e selecionar as opções do menu 

principal do jogo. Esse método foi desenvolvido para substituir a necessidade de utilizar os 

controles padrões do sistema de realidade virtual e consequentemente evitando que o usuário 

tenha que trocar dos controles, padrão de realidade virtual para o de jogo, durante a sessão de 

jogo toda vez que sair do menu principal e entrar em uma sessão de exercício para conseguir 

controlar o VANT. 

Para essa interação do usuário com o menu principal do jogo, um dos métodos 

utilizados em realidade virtual é quando o usuário quer interagir com algo no mundo virtual, a 

mão virtual do usuário projeta um raio na direção apontada pelo usuário que quando entra em 

colisão com a opção desejada pelo usuário ativa a programação do jogo para executar a tarefa. 

No protótipo programou-se uma opção semelhante a essa descrição, onde em vez de 

uma linha sair do centro da tela do usuário, foi colocado uma bola que quando colide com o 

objeto no mundo virtual, a programação desejada é ativada. Se escolheu esse método, pois 

diferentemente do controle de mão, onde o raio sai da posição da mão do usuário, a linha 

traçada sairia do centro da tela do usuário, o que poderia causar dificuldades ou efeitos 

indesejados na visualização do usuário, e se a linha não fosse traçada a partir do meio da tela, 

o usuário teria dificuldade em balancear e/ou redirecionar o corpo para adaptar a cabeça de 

acordo com a posição da linha traçada. A bola no meio da tela soluciona esse problema e 

permite ao usuário associar o seu funcionamento com a de um mouse de computador, porém 

controlado com a sua cabeça (Figura 25). Posteriormente, foram desenvolvidas iterações 
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dessa opção para encontrar o tamanho da bola necessário para que o usuário conseguisse 

visualizar, mas não comprometesse a sua visão ou interação, o resultado para o protótipo está 

representado na Figura 26. 
Figura 26 - "Mouse" do usuário 

 
Fonte: Elaborado pelo autor Autor (2020) 

 

Após a definição desse método de input  ̧ iniciou-se o desenvolvimento de como a 

câmera do usuário funcionaria com o VANT em realidade virtual. O VANT encontrado no 

plug-in Airsim tem suporte para diferentes tipos de câmera, sendo os dois relevantes para o 

projeto: as opções de jogar em primeira pessoa ou em terceira pessoa. A escolha foi pela 

opção da câmera em primeira pessoa pois ela representa corretamente o ponto de vista da 

câmera do VANT quando ele está em atividade. A opção pela câmera em terceira pessoa, 

além de não representar o ponto de vista do VANT, também não tem validade quando o 

objetivo do usuário é utilizar o VANT para visualizar uma área e não visualizar o VANT 

sobrevoando a área. Como a pesquisa tem como tópico desenvolver um serious game, a opção 

pela primeira pessoa se mostrou a adequada para representar a realidade prática no mundo 

virtual. 

Ao definir que a primeira pessoa é a câmera apropriada para o protótipo, o próximo 

passo foi resolver dois tipos de problemas que são empecilho para o funcionamento do jogo 

derivados da câmera em primeira pessoa em realidade virtual, dois de design e um de 

programação.  

O primeiro problema de design é referente a camada da jogabilidade da metodologia 

de Winn (2008), pois existe a possibilidade de utilizar o movimento da câmera do usuário 

para rotacionar o VANT em vez de só depender do movimento do analógico esquerdo do 

CONFERE COM ORIGINAL, cópia extraída de documento original de acordo com o Art. 5º do Decreto nº 83.936/79



81 

 

controle do jogo. Iterações dessa opção foram testadas por meio de voos livres no cenário, e 

acabou-se descartando a ideia pois toda vez que o usuário quiser girar o drone em 180 graus, 

ele terá que girar na cadeira, que nem sempre poderá ser rotatória, e o cansará com maior 

facilidade, e também porque qualquer movimento da cabeça, seja para o usuário se ajustar ou 

involuntário, causaria efeitos indesejados na jogabilidade.  

 Juntos, esses fatores são facilitadores para que o jogo gere efeitos como tontura e 

náusea ao usuário, por isso pensou-se deixar essa opção como optativa, podendo ser ativada e 

desativada de acordo com o desejo do usuário, mas também foi rejeitada, pelas questões de 

preservação da saúde do usuário. O único lado positivo encontrado nessa opção é o fato de 

que independente para onde o usuário estivesse olhando, essa direção sempre seria igual à 

frente do VANT, facilitando a noção de direção e controle do usuário. 

O segundo problema de design encontrado também é referente ao movimento da 

câmera relacionado com o input por parte do usuário. Originalmente, quando o usuário 

inclinava o drone, em qualquer direção, a câmera do VANT acompanhava o movimento, e 

consequentemente a câmera do usuário também. O que significa que toda vez que o usuário 

mandava um comando para inclinar o VANT, o que acontece com frequência, pois é 

necessário incliná-lo para movimentá-lo na direção desejada, a câmera inclinava na mesma 

direção e isso não refletia o movimento da cabeça do usuário. Como discutido por LaValle 

(2017), esse tipo de situação é indesejado pois pode ocasionar efeitos colaterais indesejados 

na saúde do usuário, e como agravante, a sensibilidade do controle fazia com que o 

movimento visto pelo usuário fosse brusco e possivelmente inesperado, principalmente para 

quem é novato e está experienciando o jogo pela primeira vez. 

O terceiro problema é relacionado à posição da câmera no espaço 3D do mundo 

virtual quando utilizando na realidade virtual. O VANT disponibilizado pelo projeto AirSim 

tem diferentes câmeras como discutido anteriormente; a que se refere a primeira pessoa fica 

no centro e na parte frontal do VANT, como pode ser visto e destacado na Figura 27. 
Figura 27 - Posição da câmera no VANT 
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 

Sem a realidade virtual, toda vez que o usuário começar o jogo (salvo algum 

problema não esperado), ele terá a visão do ponto de vista dessa câmera quando selecionada, 

independente das características físicas do usuário. Com a realidade virtual é necessário que o 

usuário calibre a sua posição fixa ou um espaço virtual, para que o sistema consiga localizar o 

usuário no espaço virtual. Esse processo é necessário na utilização de aplicativos em realidade 

virtual. 

A consequência disso é que no espaço virtual 3D, a cabeça da pessoa nem sempre 

estará no ponto de origem (valor 0 nas coordenadas x, y e z), devido a diferença de altura 

entre usuários e dependente de como foi feito cada calibragem por parte do usuário. A 

programação inicial do jogo esperava que a cabeça do usuário estivesse no ponto de origem, 

alinhando-o com a câmera colocada na parte frontal do VANT. 

Isso significa que quando a calibragem não foi feita corretamente, ou há uma troca de 

usuários com características físicas diferentes, a câmera que o usuário visualiza na realidade 

virtual não fica alinhada com a câmera do VANT. Consequentemente, sem o usuário notar, a 

posição que ele estava visualizando no HMD não era a posição exata do VANT no mundo 

virtual, o que ocasiona problemas na hora de pilotá-lo com precisão.  
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Com o intuito de resolver todos os problemas citados, buscou-se uma solução que 

atendesse melhor a saúde do usuário, evitando complexidades e simplificando o controle da 

câmera. Por isso, a solução encontrada envolveu em retirar qualquer impacto do movimento 

do HMD, e consequentemente da câmera na realidade virtual, no VANT e o mesmo para o 

caminho inverso, nenhum movimento do VANT afeta o movimento da câmera da realidade 

virtual, com exceção do movimento onde o VANT rotaciona no próprio eixo, esse movimento 

foi deixado intacto pois é necessário para evitar que o usuário precise rotacionar a cabeça toda 

vez que rotacionar o VANT.  

Essas mudanças têm como finalidade trazer solução para a maioria das situações 

onde o usuário possa ter problemas de saúde recorrente de movimentos involuntários.  

Por último, foi resolvido por meio da programação do jogo o problema relacionado a 

disparidade entre a câmera do VANT e a câmera da realidade virtual, forçando o jogo a 

sempre reconhecer a posição onde está o HMD do usuário no momento do início do jogo 

como o ponto de origem, alinhando ambas as câmeras, independentemente das características 

físicas do usuário. 

Uma possível situação onde pode haver o problema citado é se o usuário, por 

qualquer motivo, fizer movimentos de andar com a cadeira ou se levantar com o HMD em 

uso, pois como as soluções fizeram com que o mundo virtual ignore esse tipo de input por 

parte do usuário, esses movimentos não serão replicados no mundo virtual. Por exemplo, se 

for feito um teste dentro desse contexto onde o usuário está visualizando um cenário qualquer 

por meio da câmera do VANT, e a sua cadeira for empurrada para trás de forma brusca, a 

câmera da realidade virtual está fixa e não irá sair do lugar, logo não irá mostrar visualmente 

as consequências de ter sido empurrado para trás quando sentado na cadeira, mas ele vai 

sentir no corpo essa mudança e o cérebro vai ter dificuldade em associar o que está vendo 

com o que está sentindo. O mesmo irá acontecer se por algum motivo o usuário se levantar da 

cadeira de jogo sem retirar o HMD antes. 

Porém, se o usuário seguir as instruções de uso do jogo, onde é necessário que ele 

fique sentado, de preferência confortavelmente, durante toda a experiência, as duas situações 

não deverão acontecer, pois o jogo requer apenas que o usuário mova a cabeça, e mesmo 

assim é um movimento optativo pela maior parte da experiência. 

O intuito dessas mudanças foi priorizar a solução por meio do design em função do 

usuário, trazendo o benefício de evitar os problemas citados durante o uso, sendo necessário 
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pois sem os ajustes, o produto colocaria o usuário em um risco maior, diminuindo a 

viabilidade da ideia. 

O lado negativo das mudanças foi que o usuário perdeu informações de feedback em 

relação aos seus inputs, pois ele não conseguia mais visualizar a inclinação do VANT, e ainda 

é possível perder a noção de onde está a parte frontal do VANT, especialmente se a pessoa 

ajeitar a sua posição na cadeira, pois a câmera ainda rotaciona dentro do próprio eixo. A 

solução desses problemas coube aos componentes pertencentes a Interface Visual e o Mundo 

Virtual, seguindo o sistema proposto por Schell (2014). 

Moore (2005) define que jogos contém dois tipos de interface do usuário, a shell-

screen, responsável por elementos da interface gráfica não encontrados no mundo virtual, 

como por exemplo, o menu principal do jogo, ou menu de pause, enquanto in-game screen 

são referentes a elementos da interface gráfica do usuário que ou estão presentes no mundo 

virtual ou tem algum tipo de influência durante o jogo. 

Quando esses conceitos são aplicados a mídia de realidade virtual, nota-se que há 

sobreposições entre shell-screen e in-game screen, pois toda interface gráfica na realidade 

virtual está tecnicamente presente no mundo virtual, mas as suas funções são inalteradas. 

A mídia de realidade virtual não permite que as interfaces gráficas sejam 

programadas iguais ao método tradicional. No método tradicional, uma forma de desenvolver 

a interface gráfica utilizando a Unreal Engine 4, é desenvolver por meio da Widget Blueprint 

e depois juntá-la com o comando “Show Widget to Player Screen”, para a interface gráfica 

ficar visível ao usuário, de acordo com o contexto. Porém, na realidade virtual isso não é 

possível, pois quando o mesmo comando foi utilizado nas interfaces gráficas do protótipo, a 

interface gráfica ficou ilegível ao usuário, não permitindo o usuário interagir com essa 

interface. 

Logo, para desenvolver as interfaces gráficas do protótipo, foi necessário 

desenvolvê-las com Widget Blueprint e inseri-las em outras blueprints ou no próprio player 

pawn, para que fosse possível a sua presença no mundo virtual. Um exemplo desse processo é 

demonstrado na Figura 28. 

 
Figura 28 - Menu principal inserido em uma blueprint 
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Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

O resultado dessa abordagem para as interfaces gráficas em realidade virtual 

significa que seguindo o sistema proposto por Schell (2014) onde define a separação entre 

Interface Visual e Mundo Virtual como partes do sistema da interface, essa diferença é menos 

definida, no sentido que a sua função ainda os separa, porém a interface visual agora está 

inserida no mundo virtual, quando discute-se a realidade virtual como mídia para o jogo.  

Essa ideia foi observada durante o desenvolvimento das duas principais interfaces 

gráficas presentes no protótipo, o menu principal e a interface de controle do VANT.  

O foco do desenvolvimento das interfaces gráficas do usuário no protótipo foi pelo 

seu funcionamento e menos pelo ponto de vista estético, pois o intuito é estudar e avaliar o 

processo de desenvolvimentos peculiares relevantes provido da realidade virtual sobre o 

funcionamento das interfaces gráficas. Porque para avaliar uma escolha estética das 

interfaces, seria necessário no mínimo um estudo das cores e como elas são visualizadas 

dentro da realidade virtual. Sendo assim, o intuito das interfaces é que o usuário consiga 

interagir e ler com clareza dentro da realidade virtual. 

Seguindo os princípios sugeridos por Galitz (2002), focou-se em organizar os 

elementos na interface da forma com que o usuário compreendesse o significado de cada 

elemento, tivesse um senso de familiaridade, usando outros jogos como referências por 

exemplo e clareza para leitura dos elementos. 
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Além dos princípios e conceitos utilizados para o desenvolvimento de interfaces para 

jogos, foi também utilizado a ferramenta “Stereo Layer”, que permite criar interfaces inter-

relacionadas (que interagem entre si) que não sejam afetadas por efeitos de pós- 

processamento do jogo. Esse tipo de ferramenta é necessário para que efeitos como luz e 

reflexão do cenário não afetem a visibilidade das interfaces gráficas e foram desenvolvidas na 

UE4 para serem utilizadas em realidade virtual. 

A função do menu principal é servir de intermediário entre as opções do jogo e o 

usuário, sendo a primeira interface gráfica que o usuário irá ter contato no protótipo. Suas 

opções incluem sair do jogo, entrar nos exercícios, mudar certas opções de jogo e averiguar os 

controles de jogo. Para o seu desenvolvimento foi utilizado uma “Widget Interface” onde 

foram criados diferentes botões que representam cada função citada anteriormente. 

 
Figura 29-  Construção da Interface do menu principal 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Como discutido anteriormente, essa interface (Figura 29) interagirá por meio do 

sistema de mouse desenvolvido que utiliza a posição e direção do HMD para selecionar as 

opções. Com a finalidade de deixar essa interação intuitiva para o usuário, ao posicionar o 

mouse na opção desejada, resolveu-se desenvolver um sistema que mostra uma barra azul 

(Figura 30) preenchendo a opção, mostrando ao usuário que está carregando a opção desejada. 

O tempo necessário para essa ação no valor padrão é de cinco segundos para carregar a barra, 

porém esse é o tipo de função que o tempo ideal pode variar de um usuário a outro, por isso, 
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na versão final do produto, esse valor poderá ser customizado pelo usuário, para o protótipo 

ficaram os 5 segundos padrões. 

 
Figura 30 - Opção carregando com input do usuário 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 

Conforme apresentado,  é necessário que a interface gráfica esteja presente no mundo 

virtual para que o usuário consiga interagir. Para o protótipo, pensou-se em duas 

possibilidades, colocar o usuário em uma plataforma com o ambiente escuro e apenas a 

interface como objeto visível (opção A), ou desenvolver um cenário que contém além da 

interface, elementos que o usuário irá encontrar no protótipo (opção B). 

A vantagem do cenário da opção (A) é que mantém no mínimo o sobre carregamento 

de informações, principalmente na primeira experiência do usuário com o produto, porém não 

prepara o usuário para as informações que ele virá a encontrar durante o jogo. O cenário da 

figura Y tem o efeito oposto, já na primeira experiência mostra um cenário que é semelhante 

aos que ele irá encontrar durante, porém ele pode distrair o usuário, tirando-o do foco da 

interface do menu principal. 

Se escolheu a opção (B), porque prepara o usuário para o que ele irá encontrar 

durante o jogo, e não jogar todas as informações enquanto o usuário ainda precisa assimilar os 

controles do VANT. Essa opção, em teoria, tende a criar uma experiência mais orgânica ao 

usuário, e especialmente tratando-se de realidade virtual, se mostra a opção mais adequada. 
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A segunda interface gráfica presente no protótipo é a que o usuário utiliza enquanto 

está pilotando o VANT. Essa interface tem o intuito de prover suporte ao usuário por meio de 

informações relevantes para cumprir os exercícios, ou necessárias para pilotar.  

O conteúdo dessa interface conterá um sistema de bússola para que o usuário consiga 

se orientar no espaço do mundo virtual, um indicador da autonomia, onde o usuário poderá ter 

noção de quanto tempo de voo ainda tem, um outro indicador com a durabilidade, para poder 

compreender o estado físico do VANT, a marcação de tempo de voo e, por último, um 

minimapa que simula uma imagem de satélite do local onde está sobrevoando, dando lhe a 

posição precisa do VANT quando está sobrevoando o local. Além desses indicadores, devido 

às mudanças feitas na câmera, foi necessário adicionar um indicador que mostrasse ao usuário 

em qual direção a câmera da realidade virtual está olhando em relação ao VANT. 

Após a definição dos elementos presentes na interface gráfica, organizou-se o 

posicionamento de cada no espaço, com o intuito de manter os elementos na periferia do 

campo de visão do usuário para atrapalhar o mínimo possível a sua visão. Outros ajustes 

foram feitos com o intuito de balancear a interface de acordo com os princípios de Galitz 

(2002), em relação ao tamanho de cada elemento, e sua visibilidade, principalmente em 

relação ao sistema de bússola, onde resolveu-se ajeitar o tamanho da letra e mudou-se a cor 

para amarelo com contorno preto, tornando mais legível durante o jogo.  

Durante o desenvolvimento, optou-se por excluir do protótipo a interface da 

durabilidade do VANT e o minimapa. O primeiro não seria mais utilizado nos exercícios do 

protótipo, pois nenhum dos exercícios penalizaria o usuário por bater recorrentemente o 

VANT, já que o protótipo está sendo visado para pessoas com nenhuma experiência e essa 

mecânica seria frustrante ao usuário. Já o minimapa foi retirado devido a demasia de 

informação ao usuário ao tentar controlar o VANT, pois ele não é necessário para o usuário 

completar os exercícios presentes no protótipo e ainda ocupava um espaço maior em relação 

aos outros elementos para que se tornasse legível e claro ao usuário. A versão final da 

interface que o usuário iria utilizar nos testes do protótipo está representada na Figura 31. 

 

 
Figura 31 - Última iteração da interface gráfica do VANT 
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 

Além da interface utilizada para pilotar o VANT, ao final de cada exercício é 

necessário passar ao usuário o feedback da sua performance, por isso a figura seguinte 

representa as informações passadas ao usuário, incluindo o seu tempo de jogo, número de 

colisões, e a nota final que aparecem na interface do VANT ao finalizar o exercício (Figura 

32). 
Figura 32 - Construção da interface contendo as informações de feedback 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 
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Houve dificuldade para a implementação dessa interface, porque diferentemente da 

interface gráfica do menu principal, onde ela ficava posicionada no espaço do mundo virtual 

de forma estática, essa tem que se mover junto com o VANT, ao mesmo tempo tem que ser 

visível ao usuário. 

Essa situação gerou uma série de dificuldades na programação, porém também 

diferentes oportunidades de implementação. A primeira ideia era que a interface ficasse 

sempre presa à frente do VANT e não seguisse a câmera da realidade virtual, o que significa 

se o usuário olhasse para os lados, ele não veria a interface, apenas se ele estivesse olhando 

para a frente do VANT, o que tornaria o elemento da interface, que mostrava a direção da 

frente do VANT, em relação ao HMD desnecessário. 

A segunda ideia envolveu manter a interface gráfica sempre seguindo o HMD do 

usuário, porém com a adição de ela se inclinar na direção para aonde o VANT está 

inclinando. O lado positivo dessa ideia é que conserta o problema gerado pela solução 

encontrada onde o usuário não tinha mais feedback da inclinação do VANT, agora com a 

interface inclinando em vez da câmera, o usuário teria essa informação e não correria o risco 

de sentir efeitos colaterais devido ao movimento da câmera. 

A primeira ideia foi descartada, porque trancar as informações da interface em 

apenas um local do mundo virtual forçaria o usuário a manter uma postura reta, o que traria 

desconforto e não permitiria olhar para os lados, pois não teria mais as informações 

necessárias para pilotar.  

A segunda ideia foi a escolhida para ser implementada, mas não foi possível 

implementá-la em sua totalidade devido a problemas de programação e suporte da Unreal 

Engine 4 na versão 4.18. Como a interface foi feita utilizando-se da “Stereo Layer”, ela 

permite que tenha três opções de implementação que modificam o seu comportamento 

(UNREAL ENGINE, 2018b). 

World Location – A posição está em coordenadas do mundo virtual; 

Tracker Locked – A posição é relativa ao espaço de rastreamento no mundo real ao 

redor do usuário; 

Face Locked – A camada fica no mesmo lugar em relação ao HMD indiferentemente 

de sua posição ou rotação. 

A única opção que funcionou com o HTC Vive Pro, na Unreal Engine 4, versão 4.18, 

foi a opção de “Face Locked”. As outras duas não se encontraram uma solução na 

programação que funcionasse, pois a interface, apesar de funcionar dentro das expectativas, 
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ficava sempre desalinhada com o VANT, aparecendo em posições diferentes toda vez que se 

iniciava um teste, e a maioria das vezes longe do alcance visível do usuário. 

A opção face locked apesar de funcionar, não permite que a interface incline de 

acordo com a inclinação do VANT, o que significa que o usuário perde o feedback dessa 

informação, e o torna mais dependente do elemento da interface que mostra a posição do 

HMD em relação ao VANT. Por último posicionou-se a interface ao menos 2 metros da 

câmera do VANT, onde também está posicionada a câmera do HMD, no mundo virtual, 

seguindo a orientação de LaValle (2017). 

No geral, a interface foi o processo que foi mais influenciado pela mídia realidade 

virtual, devido a problemas de técnicos, como na necessária utilização de stereo layers, e na 

programação, onde por ser uma tecnologia recente, não existe suporte completo pelo sistema 

de blueprint, sendo necessário conhecimento em programação C++ para suprir a falta de 

implementação por parte da Unreal Engine 4, o que resultou na limitação da implementação 

das interfaces, como exemplificado no caso da interface do VANT. 

 

4.2.2 Desenvolvimento dos assets 

 

Esta seção focará na discussão de como foi o processo de desenvolvimento dos 

assets para os cinco exercícios que foram resultados das iterações feitas no design para o 

protótipo, além da implementação de um dos mapas de Santa Catarina. 

Utilizando-se de assets da própria biblioteca da Unreal Engine 4 disponibilizada de 

forma gratuita, desenvolveu-se o layout das duas principais arenas utilizadas nos exercícios e 

o cenário onde o menu principal se encontrava presente. 

A estética dos cenários manteve a lógica de simplicidade, nesse caso, para não 

distrair o usuário dos elementos relevantes que o jogo está utilizando para praticar a pilotar o 

VANT. 

No caso do cenário onde o menu principal está localizado (Figura 33), se escolheu o 

fundo escuro para contrastar com o menu, enquanto o cenário do modo livre para diferenciá-

lo dos exercícios. Já os cenários pertencentes aos exercícios são em sua maioria brancos para 

contraste com os outros assets utilizados nos exercícios. 
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Figura 33 - Menu principal inserido no cenário do modo "Livre" 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 

Outro detalhe relevante, é onde as listras pretas no cenário dos exercícios foram 

colocadas fora de proporção com a realidade, tornando-as maiores e grossas, para diminuir a 

sensação de velocidade ao usuário quando o mesmo está pilotando o VANT, espera-se que 

essa técnica simples consiga diminuir as chances de efeitos colaterais no usuário, apesar de 

abdicar de uma representação realista, achou-se apropriado, pois os próprios cenários e o 

design proposto para os exercícios não tem como finalidade representar a realidade, e sim, 

melhorar o conhecimento cognitivo e psicomotor do usuário em relação ao VANT. 

A próxima etapa foi a criação dos assets que são relevantes para os exercícios. O 

único que está presente em todos é a plataforma de pouso do VANT. Novamente foi utilizado 

o material disponibilizado pela Epic, e apenas foi feito um reajuste de suas dimensões, 

necessário para o balanceamento do jogo, uma plataforma menor dificultaria para o usuário, 

enquanto uma maior, facilitaria.  

É necessário um feedback ao usuário em relação as suas atividades no mundo virtual, 

uma esfera que muda de cor de acordo com a informação, junto à plataforma foi o método 

escolhido para prover essas informações, evitando poluir a interface do VANT com novas 

informações inesperadas. No exercício 01, o vermelho representa que o usuário não 

completou o objetivo do exercício, enquanto verde representa que foi completado. Exercício 

02 utiliza as esferas para indicar o progresso do usuário, onde a esfera com vermelha, indica 

que não foi cumprido o objetivo, a azul mostra que é a próxima plataforma que o usuário deve 
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progredir, enquanto a verde mostra que o objetivo foi completado. Já nos exercícios 03, 04 e 

05, ela segue a mesma lógica que o exercício um, porém ela só se torna verde no momento 

que o usuário cumpre o objetivo encontrado no exercício, coletar todas as moedas e/ou passar 

por todos os arcos. A figura 34 mostra a junção da plataforma e a esfera localizados dentro de 

uma blueprint, permitindo a programação de sua função. 

 
Figura 34 - Plataforma dentro da blueprint 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 

Nos exercícios é necessário que as plataformas tenham alguma forma de 

identificação para o usuário conseguir notá-las ou diferenciá-las, como por exemplo no 

exercício dois onde existem múltiplas plataformas. Por isso, se desenvolveu uma espécie de 

cartaz que se encontra presente ao lado da plataforma, indicando ao usuário aonde está 

exatamente a plataforma, caso não seja visualizável do local de partida e diferenciando-as 

quando existir múltiplas (Figura 35). 
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Figura 35 - Placar "A" 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 

Para o exercício 03 foi necessário criar as moedas coletáveis, a principal preocupação 

com esse modelo foi a sua proporção. Novamente foram utilizados assets da Epic Store e 

resolveu-se distorcer as proporções de uma moeda, seguindo o design proposto, para não 

frustrar o usuário ao tentar coletar as moedas. Escolheu-se vermelho para diferenciá-la do 

cenário com fundo preto e branco. A Figura 36 demonstra o modelo final da moeda dentro da 

blueprint onde foi inserida a sua necessária programação para o seu funcionamento. 

 
Figura 36 - Asset Moeda inserida na blueprint 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 
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Por último, foi modelado os arcos aos quais o usuário irá passar por dentro nos 

exercícios três e quatro (figura 37). Para o design do arco, se escolheu uma estética 

novamente simples, porém com detalhes de informações para o usuário. No caso do exercício 

04, onde é necessário passar por ordem, no meio do arco contém um número que representa a 

ordem pela qual o usuário deve passar por dentro; no exercício 05 esse elemento foi retirado, 

pois não é relevante. Em ambos os exercícios, dentro do arco existem lâmpadas leds ligadas 

que se apagam no momento que o usuário passa por dentro do arco. A figura abaixo 

demonstra o modelo final do arco inserido na blueprint junto a sua programação. 

 
Figura 37 - Asset Arco inserido na blueprint 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 

4.2.2.1 Protótipo do Modo Autônomo  

 

Para o modo de jogo denominado de Autônomo, se propôs fazer um protótipo visual 

de como funcionaria. Sendo assim, buscou-se referências de painéis de controles utilizados 

para esse tipo de VANT e resolveu-se criar um ambiente virtual com esses elementos. 

Como inspiração para esse ambiente virtual, utilizou-se a sala de comando genérica 

proposta por Fahlstrom e Gleason (2012) onde está presente o painel de controle que o 
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operador irá utilizar para pilotar o VANT. Dentro dessa sala se encontra o painel de controle, 

modelado em versões high-poly e low-poly, sendo que o primeiro pode ser utilizado em 

situações onde a realidade virtual não é utilizada, enquanto o segundo é recomendado para 

realidade virtual devido a menor quantidade de polígonos. 

O painel de controle foi modelado baseado no modelo “Block 30/50” da empresa 

“General Atomics Aeronautical”, que produziu essa estação de controle no solo que 

atualmente é utilizado por diferentes departamentos mundiais incluindo a força aérea 

americana, departamento de segurança dos Estados Unidos, Força aérea italiana, francesa e 

NASA (Figura 38) que foi utilizada como referência para a construção do modelo em 3D 

(GENERAL ATOMICS AERONAUTICAL, 2019). 

 
Figura 38 - General Atomics Aeronautical Block 50 

 
Fonte: General Atomics Aeronautical (2019) 

 

Como esse modelo contém seis monitores, no produto final seriam utilizados para 

demonstrar informações relevantes como imagens de satélites, posicionamento geográfico do 

VANT, objetivos de jogo, estado atual do VANT, entre outros. Além de conter um teclado e 

dois controles para pilotar o VANT em modo manual se necessário. As figuras 39 e 40 

demonstram a versão em 3D da estação de controle, incluindo os controles. 
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Figura 39 - Modelo do painel de controle 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 
Figura 40 - Modelo do controle 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 

Como nessa estação de controle estará uma parte do jogo, que conterá mais 

informações que os encontrados nos exercícios citados anteriormente por exemplo, pensou-se 

desde o início em otimizar a versão do modelo 3D final para que a sua performance não 

afetasse o produto final em realidade virtual; para esse propósito, criaram-se modelos com 

baixo número de polígonos dos elementos citados, representados pela Figura 41. 
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Figura 41 - Painel de controle Low-Poly para realidade virtual 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 

Os elementos, com exceção do teclado, foram desenvolvidos para que o usuário 

consiga interagir utilizando tecnologias semelhante ao LeapMotion, colocando a mão do 

usuário como input, com o intuito de tornar a experiência mais semelhante possível à 

realidade. 

A versão final encontra-se na Figura 42, onde foram inseridos os modelos de baixo 

número de polígonos dentro do mundo virtual. O posicionamento do usuário seria semelhante 

ao encontrado nesta figura, porém apenas mais aproximado das telas para melhor 

visualização.  

 
Figura 42 - Painel de controle completo inserido no mundo virtual 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

4.2.2.2 Protótipo dos Mapas de Santa Catarina 
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Enquanto nos cenários desenvolvidos para os exercícios foram utilizados assets da 

Epic Store e modelados a partir da necessidade do protótipo, os mapas de Santa Catarina são 

desenvolvidos a partir do trabalho feito pelo Governo do Estado de Santa Catarina, por meio 

da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS), disponíveis para 

o público de forma gratuita na ferramenta de Sistema de Informações Geográficas (SIGSC). 

Para o desenvolvimento desse mock-up seguiu-se o processo iterativo utilizado no 

protótipo, onde testou-se os dois tipos de mapas disponibilizados pelo Governo do Estado de 

Santa Catarina, como objetos de estudo para utilização deste material em realidade virtual 

utilizando a Unreal Engine 4 versão 4.18, a mesma versão onde foi desenvolvida o protótipo. 

O primeiro passo foi compreender as informações contidas nos arquivos do modelo 

de terreno (MDT), modelo de superfície (MDS) e Ortofotomosaico. No caso destes arquivos, 

ambos MDT e MDS contêm dois tipos de arquivos por foto: o primeiro é uma imagem em 

escala de cinza, e o segundo contém as informações geográficas (altitude, longitude e latitude) 

do local que foi tirado a foto. Já o mapa Ortofotomosaico contém uma imagem colorida tirada 

do local, semelhante às imagens que podem ser visualizadas em aplicativos como Google 

Maps. 

Para conseguir traduzir essas informações para 3D, pensou-se em duas alternativas 

de procedimentos. O primeiro envolveu transformar as imagens em modelos 3D em 

programas que trabalham com 3D tradicional, como Autodesk Maya, Autodesk 3Ds Max e 

Blender, e depois exportar esse modelo para a Unreal Engine 4, da mesma forma a qual os 

arcos e os outros assets foram exportados. A segunda alternativa envolveu em transformar as 

imagens em um formato reconhecível pela ferramenta “Landscape” da Unreal Engine 4 na 

versão 4.18, que é utilizada para criar terrenos para jogos. 

Para o teste do primeiro procedimento utilizou-se o programa 3Ds Max, onde foi 

criado um plano e aplicado o efeito de displacement, que cria um efeito na malha de acordo 

com a imagem utilizada. Neste caso foram testadas as imagens MDT (Figura 43) e MDS 

(Figura 44) do mesmo local que podem ser visualizadas nas figuras a seguir, com o intuito de 

identificar as suas diferenças e definir qual a mais ideal para uso. 

 

 

 

 
Figura 43 - Mapa de Santa Catarina 3D - Terreno 
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 
Figura 44 - Mapa de Santa Catarina - Superfície 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 

Porém, mesmo transformando esses planos em modelos,  é necessário adaptar a sua 

quantidade de polígono de forma automática, o que poderia causar deformações não 

desejadas. Além disto, não é possível manter o modelo inteiro dessa forma no mundo virtual, 

especialmente em realidade virtual onde a limitação técnica é maior quando comparada a 

jogos tradicionais, devido a sua quantidade de polígonos. 

O segundo procedimento envolveu utilizar outro programa terceirizado, nesse caso o 

L3DT da Bundysoft (BUNDYSOFT, 2019), para transformar as imagens disponibilizadas 

pelo SDS em um formato reconhecível pela UE4. A vantagem desse procedimento é que o 

modelo criado pela ferramenta é otimizado, graças a própria ferramenta que foi desenvolvida 

para esse tipo de cenário em jogos, e tem o seu nível de detalhamento funcionando de forma 

automática, sendo possível customizar por meio de valores, permitindo uma melhor 

performance em jogos e aumentando sua viabilidade de uso em realidade virtual, porém, esse 

efeito pode afetar a qualidade visual do modelo, agindo em situações indesejadas. A Figura 45 
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mostra parte da região do centro de Florianópolis quando utilizado esse procedimento junto a 

UE4. 

 
Figura 45 - Mapa de Santa Catarina implementado na Unreal Engine 4 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 

Logo, conclui-se que ambos os procedimentos são válidos para recriar os mapas de 

Santa Catarina no mundo virtual, porém o segundo procedimento se mostrou o ideal para 

realidade virtual, pois consegue utilizar a ferramenta Landscape, que foi desenvolvida para 

esse tipo de uso e, consequentemente ter melhor performance, apesar de possivelmente 

sacrificar a fidelidade visual em certas situações. 

 

4.3 PESQUISA COM O PROTÓTIPO 

 

Conforme discutido na metodologia,  o intuito dessa etapa é verificar a experiência 

do usuário quando ele interage com o protótipo em realidade virtual, e coletar feedbacks que 

possam ajudar no design do produto, por meio de observações do usuário interagindo com o 

produto e posteriormente perguntas estruturadas. 

Os testes foram todos feitos no segundo andar do laboratório do Técmidia da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), onde se encontra disponível o hardware de 

realidade virtual, HTC Vive Pro. Buscou-se usuários inexperientes com VANT e com pouca 

ou nenhuma experiência com realidade virtual, sendo o público-alvo voluntários de 18 a 30 

anos de idade. Todos os cuidados foram tomados para que não houvesse nenhum acidente, 

além disso as informações pessoais fornecidas pelos voluntários são consideradas sigilosas e 
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apenas a equipe de pesquisa teve acesso. Por questão de organização e sigilo, para manter a 

identidade do voluntário privada, foi designado ao voluntário o papel de usuário e um número 

de identificação, de 01 a 10. 

Cada sessão de teste foi iniciada com um briefing ao voluntário, onde foi explicado 

que ele estava ali para ajudar a construir o protótipo e a pesquisa e não avaliar o trabalho. 

Também foram explicados os procedimentos adotados para esse teste, onde o usuário iria 

passar primeiro por uma sessão de interação com o protótipo, com duração de no máximo 45 

minutos, embora a expectativa é que ele conseguisse interagir por pelo menos 30 minutos, a 

fim de coletar feedbacks.  

Posteriormente, foi explicado que a segunda parte do teste seria uma entrevista, onde 

seriam feitas uma série de perguntas em relação a sua experiência com o protótipo em 

realidade virtual e essa parte seria gravada para que o áudio pudesse ser utilizado para este 

estudo. 

Também foi explicado que todas as medidas foram tomadas para evitar acidentes 

durante a participação neste projeto. Porém, ressaltou-se a possibilidade de ocorrer eventuais 

desconfortos, cansaços, constrangimentos, tontura ou náusea ao participar dos testes. E 

deixou-se claro que o voluntário poderia desistir dos testes a qualquer instante, por qualquer 

motivo. 

Por fim, todos os voluntários assinaram um TCLE (Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido) concordando em participar da pesquisa como voluntário, sem recompensação 

financeira. 

Sendo assim, a primeira etapa dessa fase da pesquisa foi feita com cinco voluntários, 

onde foram coletadas informações por meio de feedbacks das entrevistas e observações feitas 

durante os testes. Posteriormente, foram feitas reflexões sobre as descobertas e ajustes no 

protótipo que melhorassem a qualidade de vida do usuário e permitissem uma melhor 

experiência e repetiu-se o teste com mais cinco voluntários. O intuito de fazer essa separação 

e ajustes entre um grupo e outro, é de seguir o desenvolvimento iterativo do produto, como 

estabelecido anteriormente 

 

 

 

4.3.1 Perguntas e Resultados esperados 
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Como pesquisa qualitativa, a análise dos dados coletados nas entrevistas visa 

compreender a experiência do usuário quando ele interage com o aplicativo em realidade 

virtual. Por isso, buscou-se estabelecer as principais dúvidas a serem respondias nesta etapa: 

Se o usuário está tendo algum tipo de problema médico (dor de cabeça, enjoo, entre 

outros). 

O que o usuário pensa de sua primeira experiência em pilotar o VANT em realidade 

virtual. 

O que o usuário pensou sobre cada exercício. 

Nível de dificuldade. 

Dificuldade em pilotar o VANT. 

Design do exercício. 

Consegue ou não cumprir a atividade. 

Quanto tempo para completar a atividade. 

O que o usuário pensou sobre sua interação com a Interface. 

Se o usuário aguenta os 45 minutos de teste com 5 exercícios. 

Para tanto, cada pergunta da entrevista compreende uma análise específica sobre, 

conforme observa-se no Quadro 7. 
Quadro 7 - Lista de perguntas e resultados esperados 

Pergunta 1) Descreva como você está se sentindo 
Busca-se identificar os sintomas médicos do usuário em relação ao uso da realidade virtual. 
Espera-se que o usuário demore para se acostumar com o ambiente de realidade virtual e que 
isso tenha algum tipo de efeito na saúde do usuário, os mais esperados são tontura e náusea, 
caso extremo seria interromper os testes. 

Pergunta 2) Descreva como foi a sua experiência no geral. 
Busca-se entender o que o usuário pensou do experimento e de sua experiência no geral ao 
tentar pilotar o VANT dentro do ambiente de realidade virtual, e quais os problemas 
encontrados que podem ser relacionados à realidade virtual. 

Espera-se que o usuário descreva uma experiência confusa no início, e/ou que tenha uma 
dificuldade de conciliar a dificuldade de pilotar um VANT com se acostumar à imersão que a 
realidade virtual traz ao usuário, mas que aos poucos ele se sinta confortável o suficiente para 
seguir adiante nos exercícios. 
Pergunta 3) Descreva sua experiência no exercício 0X 
Busca-se compreender como o usuário encarou cada exercício, qual a lógica utilizada em suas 
ações durante a sessão, se houve algum problema visual identificado e qual foi o nível de 
dificuldade encontrado. 

Pergunta 3.1) Descreva sua experiência no exercício 01 
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Por ser o primeiro exercício, ele é o mais simples de todos, logo, a única dificuldade esperada 
pelo usuário é de conseguir se acostumar com o controle do drone, após isso, a dificuldade 
deve ser mínima. 
Tempo necessário: 2-3 minutos. 
Problema Visual: Nenhum. 
Problema para entender o objetivo: Nenhum. 
Espera que o nível de dificuldade seja encontrado pelo usuário seja classificado como fácil. 
Pergunta 3.2) Descreva sua experiência no exercício 02 
Já no segundo exercício, espera-se uma dificuldade maior por ser um exercício mais longo que 
o primeiro, apesar de pedir em teoria a mesma coisa que o primeiro, e isso cause um cansaço 
ou estresse a mais ao usuário. 

Tempo necessário: 4-5 minutos. 
Problema Visual: Possivelmente de identificar quais são as plataformas A B C e D. 
Problema para entender o objetivo: Nenhum. 
Espera-se que o nível de dificuldade seja mais difícil que o exercício anterior. 
Pergunta 3.3) Descreva sua experiência no exercício 03 
A dificuldade do terceiro exercício esperada é na dificuldade de controlar o drone para coletar 
as peças necessárias para completar o exercício, com possíveis idas e vindas do usuário por 
não ter coletado todas. 

Tempo necessário: 5-7 minutos. 
Problema Visual: Não ficar claro que a moeda foi coletada. 
Problema para entender o objetivo: Nenhum. 
Espera-se que o nível de dificuldade seja mais difícil que o exercício anterior. 
Pergunta 3.4) Descreva sua experiência no exercício 04 
A dificuldade do quarto exercício deve vir de conseguir manter o VANT na mesma altura por 
um longo período, onde qualquer erro fará com o que o usuário volte para o início e tente 
novamente. 
Tempo necessário: 3-4 minutos. 
Problema Visual: Algum tipo de distração com o design dos arcos. 
Problema para entender o objetivo: Nenhum. 
Espera-se que o nível de dificuldade seja mais difícil que o exercício anterior. 
Pergunta 3.5) Descreva sua experiência no exercício 05 
A dificuldade do quinto exercício vai ser de conseguir percorrer o trajeto circular por dentro 
dos arcos. 
Tempo necessário: 8-10 minutos. 
Problema visual: Distração com o design dos arcos, falta de indicativo se o objetivo foi 
cumprido. 
Problema para entender o objetivo: Nenhum. 
Espera-se que o nível de dificuldade seja mais difícil que o exercício anterior. 
Pergunta 4) Descreva qual foi sua experiência com a interface do jogo. 
Busca-se observar e entender como foi o processo da relação do usuário com a interface do 
jogo, incluindo o menu inicial e menu de jogo. 
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Pergunta 4.1) Descreva qual foi sua experiência com a interface do jogo: menu inicial. 
Menu Principal: Espera-se que as opções sejam claras, porém que o usuário tenha algum tipo 
de dificuldade em posicionar o HMD em direção da opção desejada. 
Painel Visual com o objetivo: clareza no texto e que a frase passe a informação necessária 
para completar o exercício. 
Pergunta 4.2) Descreva qual foi sua experiência com a interface do jogo: menu de jogo. 
Interface do VANT: no geral espera-se que essa versão simplificada não sobrecarregue o 
usuário e seus elementos visuais sejam claros e objetivos, se comportem de acordo com a 
expectativa do usuário e não falte nenhuma informação. 

GPS: possível que o usuário tenha algum problema para visualizar, ou acompanhar, a direção 
do GPS durante o exercício. 
Autonomia: Nenhum problema esperado. 
Tempo de Voo: Nenhum problema esperado. 
Pergunta 5) Considerações finais 
Busca-se deixar livre para o usuário apontar qualquer outro elemento que não tenha sido 
abordado durante a entrevista 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Após as respostas dos entrevistados, foi realizada uma descrição do experimento aos 

usuários, descrevendo como cada fator do simulador afetou a sua experiência, desde a parte 

de interface até o design do produto. 

Em seguida, buscou-se estabelecer quais foram os pontos recorrentes e peculiares de 

cada participante, a fim de extrair o que é regra ou o que foi exceção, justificado pelo próprio 

usuário na entrevista. 

Com isso, foi feito um processo analítico sobre as informações descobertas, e de 

acordo com esses dados, serão feitos ajustes no produto buscando aperfeiçoá-lo de acordo 

com o objetivo da pesquisa. 

 

4.3.2 Testes: Grupo 01 

 

Esta seção discutirá  as informações coletadas a partir dos testes feitos com os cinco 

primeiros voluntários. Escolheu-se primeiro citar as observações tomadas a partir da primeira 

interação de cada usuário com o protótipo durante o level “Livre” e posteriormente analisar 

cada etapa do jogo juntando as respostas dos usuários e as observações feitas pelo 

pesquisador. 
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A primeira etapa da sessão de teste foi colocar cada indivíduo de 5 a 15 minutos no 

cenário free level para observar as primeiras reações dos usuários. 

No geral, foi observado que todos os usuários tiveram certa dificuldade em 

compreender as instruções de como pilotar o VANT até terem a oportunidade de testar na 

prática. Seus movimentos nos inícios eram bruscos e rápidos, devido ao fato de não 

compreenderem ainda a sensibilidade dos controles e o grau de avanço na aprendizagem dos 

controles variou de um usuário para outro. 

O usuário 01 não demonstrou sinais de incomodo com a realidade virtual, porém 

citou problemas na legibilidade da interface e constatou durante o teste que quanto mais 

rápido andava com o VANT, menos legível ficava a interface e cumpriu 10 minutos nessa 

etapa. 

O usuário 02 descobriu um bug no jogo que o permitia atravessar as paredes do 

cenário, e eventualmente ficar preso, evento esse que aconteceu duas vezes em menos de três 

minutos e forçou o reinício do jogo em ambas as vezes. Durante o teste, o usuário comentou 

que a métrica de autonomia era o sistema de energia do VANT e, com 3 minutos de teste, o 

usuário já queria passar para os exercícios, porém por questão de teste, foi solicitado que 

continuasse jogando até fechar os cinco minutos mínimos estabelecidos. 

O usuário 03 observou durante essa parte do teste que não compreendeu o que 

significava a barra com porcentagem na interface e também esperava que ao controlar o 

VANT, ele tivesse a habilidade de se estabilizar no ar e não cair, porém não foi o que 

aconteceu, e isso ficou abaixo de sua expectativa. 

O usuário 04, assim como o 02, apontou que se acostumou com os controles em 

quatro minutos de teste e demonstrou ansiedade em seguir para os exercícios, apesar de 

também ter avisado que achava que iria ficar mal depois. Por motivo desconhecido, o usuário 

mostrou interesse em tentar subir o mais alto possível e observar o cenário. 

O usuário 05 sentiu tontura com 2 minutos de testes e pareceu se assustar com o 

movimento do VANT em realidade virtual, sendo que teve que interromper o exercício com 3 

minutos de duração, explicando que estava sentindo forte efeito de náusea. Depois de uma 

pausa de em torno 3 minutos, o usuário voltou ao teste e nessa segunda tentativa tentou 

movimentar o VANT de forma mais leve e devagar, visando evitar tontura e pareceu estar 

sentindo menos os efeitos citados anteriormente. O usuário também citou que o quanto mais 

alto ele está, menos pior ele se sente, devido a sensação de movimento ficar menor, 

argumentando que a sensação das coisas se movendo muito rápido é o que está causando 
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problema. Ao final, o usuário fez a observação de que sempre teve sensibilidade a 

movimentos rápidos. 

Em relação a pergunta 1, os usuários usaram a palavra tontura e enjoo como 

principais indicadores de como estavam se sentindo. Usuário 01 citou a palavra ânsia, usuário 

04 comparou sua sensação de náusea a de estar lendo dentro de um carro em movimento, 

enquanto usuário 05 foi o único a citar que sentiu estar suando bastante. Os usuários 02 e 03 

citaram que não sentiram nenhum efeito como tontura ou enjoo, apenas cansaço nas vistas, 

com a visão ficando embaçada as vezes. 

Nota-se que os usuários 02, 03 e 04 (que já tiveram outras breves experiências em 

realidade virtual) foram os que aparentaram se sentir melhor após os testes. Enquanto os 

usuários 01 e 05, que tiveram a sua primeira experiência em realidade virtual testando o 

protótipo, foram o que apresentaram os piores sinais de saúde após o teste, e ambos inclusive 

interromperam os testes após a finalização do exercício 03 e 02 respectivamente. 

Os resultados desse primeiro grupo estão de acordo com os resultados esperados, 

onde o usuário demore para se acostumar com a combinação de VANT e realidade virtual e 

sinta efeitos como tontura e náusea. Porém, nesse primeiro grupo, os usuários 01 e 05 tiveram 

que interromper os testes na metade, após a finalização do exercício 02 devido aos efeitos 

sentidos por cada usuário. 

Em relação a pergunta 2, a primeira resposta teve dois principais focos, o primeiro 

sendo o seu estado mental e o segundo focado na experiência de pilotar o VANT.  

Usuários 01 e 02 trataram de expressar primeiramente por meio de adjetivo para 

sintetizar a experiência, sendo usuário 01 descreveu como “muito louco” e ressaltou seus 

problemas de visão durante a experiência, debatendo que talvez por causa disso tenha se 

sentindo tonto, enquanto o usuário 03 descreveu como “divertido”, porém ressaltou o 

exercício 03 como a parte mais frustrante de sua experiência. 

Quando ambos foram indagados sobre a experiência controlando o VANT, usuário 

01 citou sua dificuldade natural em dirigir coisas que estão voando e citou os comandos de 

input como a principal causa, pois achava estranho utilizar os dois analógicos para 

movimento, enquanto o comum é usar apenas um em sua visão. Já o usuário 02 focou em 

descrever que não conseguia manter ele em linha reta, e ficava andando em círculo, devido ao 

fato de o VANT não ficar estável no ar. 

Usuários 03 e 04 focaram as suas respostas em descrever as dificuldades encontradas 

na hora de controlar o VANT. Usuário 03 descreveu que suas dificuldades estavam em manter 
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o VANT voando em linha reta e em pousar nas plataformas dos exercícios, porém ponderou 

que à medida que ia passando pelos exercícios, o VANT se tornava mais fácil de controlar. 

Usuário 04 focou na sensibilidade dos controles, alegando que isso gerava náusea, já que o 

VANT virava muito rápido, também chamou a atenção para o fato de as cores serem muito 

claras e junto a muita informação, causava dor de cabeça, porém no final ponderou que, assim 

como o usuário 03, no final da experiência já estava pegando o jeito de controlar o VANT, o 

seu método foi ir devagar, para ter mais controle, enquanto no início ia muito rápido e 

desgovernado. 

Usuário 05 respondeu sintetizando a sua experiência como “interessante”, e 

posteriormente explicou que levou um tempo para se acostumar com os controles, ficando 

confuso para achar orientação. Levantou o ponto de sentir que tinha um limite de tempo para 

ficar dentro da realidade virtual pilotando antes de começar a sentir-se mal para continuar 

jogando. Observou que quanto mais ficava próximo de objetos no cenário, maior era a 

sensação de enjoo, enquanto o inverso, ficar longe de objetos de referência, sentia menos 

tontura e enjoo. Por último, citou que evitava movimentar a cabeça, pois passava boa parte do 

tempo tentando estabelecer o movimento do VANT para evitar perder a orientação, colidir 

nas paredes e cair. 

Nenhum usuário apontou necessariamente os problemas como inerentes da realidade 

virtual, por isso foram indagados se eles haviam encontrado algum problema que pode ser na 

visão deles relacionado à realidade virtual. O usuário 01 citou que não houve problema com 

exceção da visão borrada, enquanto usuários 02, 03 e 05 disseram que não haviam encontrado 

nada. Já o usuário 04 disse que a realidade virtual em si afeta a experiência como um todo, 

mas define o excesso de clareza como problema. 

Analisando as respostas dos usuários, nota que as maiores dificuldades encontradas 

foram na pilotagem do VANT, e isso é inerente do plug-in AirSim e não do design do 

protótipo ou da realidade virtual. Isso pode ser atribuído à realidade virtual, onde a curva de 

aprendizagem desse controle é mais difícil quando não utilizada na mesma, onde o Usuário 04 

inclusive desenvolveu seu próprio método de pilotar o VANT em realidade virtual que se 

adequasse a sua habilidade. Apesar disso, usuários 03 e 04 citaram que ao final da sessão de 

teste, eles haviam sentido ter tido progresso nas suas habilidades de controlar o VANT. 

É possível atribuir os problemas visuais à realidade virtual, no caso da visão borrada 

do usuário 01, pode ter sido um problema isolado pessoal do usuário, como também pode ter 

sido um erro na hora de ajustar o HMD na pessoa. O usuário 04 citou o excesso de clareza 
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como fator principal que atrapalhou sua adaptação e o usuário 05 afirmou se sentir melhor 

quando estava longe de pontos de referências. Os pontos levantados pelos usuários 01 e 05 

são inerentes da experiência de usar realidade virtual, enquanto o ponto levantado pelo 

usuário 04, ele não é necessariamente um problema causado pela realidade virtual, mas pode 

ter sido potencializado pela tecnologia. 

Esses resultados estão dentro do esperado, pois no geral, os usuários encontraram 

dificuldades em conciliar a realidade virtual com pilotar o VANT, sendo que cada usuário 

pendeu mais para um lado do que o outro, e dois usuários nessa etapa da entrevista 

descreveram que com o passar do tempo se sentiram mais confortável com a experiência. 

Em relação a pergunta 3.1, todos os usuários conseguiram compreender o objetivo do 

jogo. Os usuários 01, 02 e 03 tiveram como denominador comum a palavra “fácil” como 

método de sintetizar a experiência encontrado no exercício 01. Enquanto usuário 05 

classificou o exercício como “bem simples” e o usuário 04 preferiu dar uma nota de 3 (de 0 a 

5) devido as dificuldades de controlar o VANT nesse estágio. 

Usuário 04 também ressaltou a dificuldade de ainda não estar habituado a controlar 

direito o VANT e o fato de que não conseguia olhar para baixo, pois se sentia mal e quando as 

coisas andavam muito rápido.  

O usuário 05 descreveu que ficou confuso para estabelecer a orientação inicial do 

VANT e por isso demorou mais do que o esperado, o mesmo problema foi citado pelo 

Usuário 04.  

Os usuários 02, 03 e 05 também citaram em comum a dificuldade em pousar na 

plataforma, devido à dificuldade em controlar o VANT na direção desejada. 

Quando indagados sobre problemas visuais encontrados no exercício 01, surgiram 

diferentes opiniões para cada usuário. Usuário 01 continuou citando que tudo parecia estar 

borrado, porém o asset da bola vermelha na plataforma estava definido e o “A” era 

perceptível, mas o texto que explicava o exercício estava tremendo. Usuários 02 e 03 citaram 

não ter encontrado nenhum problema visual. Enquanto o usuário 04 citou as cores do cenário, 

que em sua opinião estavam muito claras. Já o usuário 05 mostrou dificuldade em entender se 

estava na plataforma. 

Foi observado que os usuários 05 e 04, ao terem perdido a noção de orientação do 

VANT e terem dificuldade para retomar, pode significar hipótese de não terem compreendido 

o ícone na interface do VANT, que deveria ser utilizado para esse tipo de situação. 
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O segundo caso é onde foi observado a dificuldade que todos tiveram de andar com o 

VANT em linha reta e os usuários 02, 04 e 05 mostraram dificuldade em pousar na 

plataforma, onde nesse caso, era por causa da dificuldade de controlar o VANT, mas também 

porque - principalmente nas primeiras tentativas - a velocidade era muito alta, o que fazia com 

que quando o VANT colidisse com a plataforma, ele não grudava, e sim rebatia para fora da 

plataforma, fazendo com que o usuário tivesse que reiniciar a tentativa. 

Abaixo é o tempo que levou cada usuário para completar o exercício: 

Usuário 01: 1 minuto e 28 segundos. 

Usuário 02: 2 minutos e 54 segundos. 

Usuário 03: 1 minuto e 44 segundos. 

Usuário 04: 1 minuto e 20 segundos. 

Usuário 05: 1 minuto e 20 segundos. 

Esperava-se que por ser o primeiro exercício, os usuários ainda não tivessem controle 

pleno do VANT, e que essa seria a maior dificuldade, o que foi comprovado pelas 

observações e respostas da entrevista. Apesar disso, com exceção do usuário 02, todos os 

usuários ficaram abaixo do tempo necessário esperado para completar o exercício. 

Esperava-se que usuários não encontrassem problemas visuais, porém ocorreram 

casos onde a bola vermelha da plataforma atrapalhou na leitura do usuário, enquanto o usuário 

04 reiterou o problema com as cores no protótipo, já o usuário 05 foi o único a encontrar 

problemas para identificar onde estava a plataforma. 

O design do exercício foi pensado para que fosse um primeiro exercício fácil e 

simples em seu conceito e conseguisse trabalhar dentro da segunda camada da taxonomia de 

Dave (2007), e segundo observações feitas e as respostas do usuário, pôde-se concluir que o 

objetivo foi cumprido. As dificuldades encontradas pelos usuários em sua maioria são 

novamente inerentes do controle disponibilizado pelo plugin AirSim, mas a ocorrência é 

normal, já que em teoria, essa parte do teste ainda está trabalhando na camada Manipular. 

Em relação a pergunta 3.2, no exercício 02 observou-se problemas semelhantes no 

controle do VANT, como direcionar ao lugar desejado, e pousar na plataforma. Ele acabou 

fazendo com que o usuário 05 não continuasse mais os testes. Também acrescentou que o fato 

de o exercício forçar o usuário a fazer movimentos mais circulares como causa para o 

aumento de tonturas, devido ao fato de como estava se sentindo, o usuário não tomou cuidado 

para pousar nas plataformas e correu para acabar o mais rápido possível. E como agravante, o 
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usuário no meio do exercício esqueceu das instruções iniciais e teve que voltar ao início para 

ler novamente. 

Entre os usuários 01, 02, 03 e 04 a experiência foi diferente devido a diferentes 

fatores.  

O usuário 01 apontou que ficou mais tonto, devido ao trajeto ser mais longo e 

apontou que esperava o VANT fosse cair e parar de funcionar quando o mesmo chegasse a 

0% de autonomia, e isso afetou a sua estratégia para pousar na plataforma, pois queria apenas 

deixá-lo mais perto da plataforma e caísse ao natural quando chegasse a 0% de autonomia. 

O usuário 02 considerou o exercício parecido com o primeiro, por isso teve 

dificuldades em pousar novamente nas plataformas, porém notou que já estava controlando 

melhor e pousando com mais rapidez. Ele também levantou o fato de ter olhado para a 

esquerda primeiro a procura da plataforma B, pela tendência de leitura, porém ela estava na 

direita. 

O usuário 04 citou que sua experiência no exercício foi “horrível”, pois tinha que 

olhar para baixo na hora de pousar na plataforma, e devido a não ter a habilidade total do 

VANT ainda, ficava passando e voltando. Junta-se a isso ao fato de que o usuário já mostrou 

efeitos em ficar olhando para baixo, o problema foi acentuado, pois eram 4 plataformas que 

precisavam repetir esse ciclo, o que acentuou o problema do usuário e tornou a sua 

experiência “horrível”. 

Esse exercício teve uma série de problemas visuais, tanto observados pelo 

pesquisador, quanto descritos pelos usuários. O primeiro problema visual citado pelo usuário 

01 foi o fato de não compreender se ao sair da plataforma a bola, que até então estava verde, 

continuaria, ou voltaria a ficar vermelha. Problema semelhante afetou o usuário 02, que não 

sabia quando ele já podia se levantar da plataforma e partir para a próxima. Já o usuário 05 

teve dificuldade em saber se havia pousado na plataforma, pois dependendo do ângulo pelo 

qual ele pousava, a bola verde não estava visível, não conseguindo perceber com facilidade se 

tinha completado o objetivo ou não. Enquanto usuário 04 citou a dificuldade de ter que girar a 

câmera para localizar novamente aonde estava a plataforma A. 

Devido à falta de feedback do exercício ao usuário sobre quando ele já podia partir 

para a próxima plataforma, com exceção do usuário 03, todos falharam em cumprir o objetivo 

do exercício, pois saíam das plataformas rapidamente. Como agravante, o usuário 03 só 

conseguiu completar devidamente o exercício, pois ao pousar na plataforma ele parou para 

perguntar ao pesquisador quanto tempo ele precisava ficar parado na plataforma, e isso deu 
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tempo o suficiente para o exercício soar o áudio indicando que já podia ir ao próximo, o que 

fez com que o usuário descrevesse esse elemento como suficiente para tornar o resto do 

exercício intuitivo. 

Além disso, foi constatado que o texto do exercício 02 estava muito perto do ponto 

de partida, o que significava a necessidade por parte do usuário de locomover a cabeça em 

quase 180 graus para conseguir ler todo o texto.  

No geral, todos os usuários citaram que esse exercício é mais difícil quando 

comparado com o primeiro. Apesar de o dado sobre quanto tempo cada usuário demorou para 

completar o exercício não ser tão válido, devido ao fato de que 4 dos 5 tecnicamente falharam 

no exercício, abaixo segue o tempo que eles levaram para completar o circuito. O usuário 03 

foi o único a completar devidamente o exercício, dentro das expectativas, de quatro a cinco 

minutos. 

Usuário 01: 3 minutos e 10 segundos~ 

Usuário 02: 2 minutos e 20 segundos~ 

Usuário 03: 4 minutos e 20 segundos (único dado válido) 

Usuário 04: 2 minutos e 50 segundos~ 

Usuário 05: 2 minutos e 10 segundos~ 

Dentro dos resultados esperados conjecturava-se que os usuários ainda tivessem 

dificuldade em fazer certos movimentos do VANT, mas mostrassem evolução, o que foi 

notável no caso dos usuários 02, 03 e 04. Menos no usuário 05, que admitiu ter corrido para 

terminar o exercício, devido à tontura, e no usuário 01 que apresentava sinais de tontura e 

cansaço afetando sua habilidade de controlar o VANT. 

Porém, não se esperava os problemas visuais encontrados, o único esperado era 

associar a letra com a plataforma, porém isso só foi um problema para o usuário 04, para 

achar a plataforma A, e nos casos onde os usuários olhavam para a esquerda primeiro a 

procura da plataforma B, que estava na direita. 

Esses problemas visuais encontrados não são inerentes do design do exercício, mas 

da falta de feedback em relação a informações necessárias para cumprir o objetivo do 

exercício, dentro do sistema de interface, faltou um output com a informação que dizia para o 

usuário algo no sentido de “agora pare aqui e espere cinco segundos antes de ir a próxima 

plataforma”. 

Pondera-se que devido ao desgaste demonstrado pelos usuários 01 e 05, levanta-se a 

hipótese de que para um segundo exercício, ele demoraria muito tempo para ser completado, 
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pois o usuário provavelmente ainda não estava devidamente habituado à realidade virtual e 

com o controle do VANT, principalmente no caso onde, com ambos os usuários, essa foi a 

primeira experiência com realidade virtual. 

 

Pergunta 3) Descreva sua experiência no exercício 03 

Em relação a pergunta 3.3, conforme a opinião dos usuários, o exercício 03 pode ser 

definido como “irritante”, “caótico” e “frustrante”, o único usuário que não demonstrou 

descontentamento com o exercício foi o usuário 03. 

Para o usuário 01, o motivo do nível ser caótico é o fato de não conseguir ainda ter 

controle do VANT a ponto de conseguir mantê-lo andando em linha reta, alegando que 

precisava fazer “cálculos” para conseguir pilotar e coletar as moedas, fazendo com que 

pilotasse em diferentes direções até conseguir coletar as moedas, e alegou que isso causou 

tontura durante o exercício. Devido a essas voltas dadas pelo cenário tentando coletar as 

moedas, o usuário também perdeu referência de onde era o início do cenário. 

O usuário 02 classificou como um exercício frustrante, fazendo a analogia de que 

coletar as moedas era que nem pousar na plataforma, só que menor e no ar. Porém, notou que 

quando entendeu melhor o movimento do VANT, conseguiu coletar moedas em sequência, 

porém demorou um pouco para conseguir adquirir essa habilidade. 

Já o usuário 04 definiu como irritante, pois ficava passando pela moeda e tinha que 

ficar retrocedendo para conseguir coletá-las. Ponderou também que como as moedas estavam 

em um nível baixo no cenário, não havia a necessidade de ficar olhando para baixo, o que 

melhorou a sua experiência quando comparado aos exercícios anteriores. 

No geral, nenhum usuário apontou problemas visuais graves na experiência, apenas 

dois apontaram que a estética da moeda estava feia e um pontuou que faltava um indicador de 

onde estava a plataforma de pouso final. O usuário 03 levantou uma questão visual não 

esperada, que ele se orientava para entender aonde estava moeda pela sua sombra, porém 

como não era sol de meio-dia a sombra da moeda não estava embaixo da moeda, o que 

confundiu o usuário. 

Apesar das críticas no início sobre o experimento a experiência no exercício, apenas 

o usuário 02 definiu o exercício como o mais difícil de todos (incluindo 04 e 05), usuário 04 

inclusive descreve que é uma questão de entender a sensibilidade do VANT, que os exercícios 

foram ficando mais fáceis, enquanto o usuário 04 define que o exercício 03 é mais fácil que o 

CONFERE COM ORIGINAL, cópia extraída de documento original de acordo com o Art. 5º do Decreto nº 83.936/79



114 

 

segundo porque é parecido com o primeiro, tinha que andar em linha reta, porém só tinha que 

coletar coisas no caminho. 

Nas observações feitas, notou-se que os usuários 01 e 02 realmente perderam a noção 

de onde estavam no cenário devido a inúmeras voltas que deram com o VANT tentando 

coletar as moedas. Apesar de todos os usuários tentarem coletar inicialmente as moedas em 

linha reta, no momento que perdiam controle, passaram a coletar as moedas em qualquer 

ordem e vindo de qualquer direção. 

Provavelmente, devido à frustração com o exercício, o usuário 03 desenvolveu um 

método para coletar as moedas, onde ele subia em uma altura acima das moedas e deixava o 

VANT cair em cima das moedas e bater no chão, para depois repetir o processo e coletar 

todas dessa forma. 

A seguir as informações de quanto tempo cada usuário levou para completar esse 

exercício: 

Usuário 01: 4 minutos e 44 segundos 

Usuário 02: 5 minutos e 45 segundos 

Usuário 03: 3 minutos e 52 segundos 

Usuário 04: 3 minutos e 09 segundos 

Usuário 05: Não fez esse exercício. 

Como pode ser visto no tempo que levou cada usuário, esse exercício teve uma 

variação maior, com uma diferença de quase 3 minutos entre o mais rápido e o mais 

demorado. 

Por ser um exercício que tende a trabalhar na terceira camada da taxonomia de Dave 

(2007), e focada em desenvolver a habilidade de precisão do usuário, era esperado que 

usuários tivessem uma dificuldade maior quando comparado aos exercícios anteriores, 

principalmente por não terem a experiência e prática desenvolvidas e, consequentemente, 

levassem mais tempo. Porém, isso levou ao estresse, frustração e irritação por parte do usuário 

que acabou completando o exercício da forma que lhe era mais conveniente e não 

necessariamente como ele foi projetado. 

O exercício foi projetado para que o usuário, de forma devagar e calma, treinasse o 

controle do VANT e mantivesse ele estável e andando em linha reta de forma organizada, por 

isso as moedas estavam organizadas em linha reta, porém apenas o usuário 04 tentou essa 

abordagem durante todo o exercício, enquanto os usuários 01, 02, e 03 tentaram começar 
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dessa forma, mas no primeiro erro passaram a desenvolver métodos que estivessem dentro de 

sua zona de conforto para conseguir completar o exercício. 

Conclui-se que nessa etapa, no caso deste primeiro grupo, talvez a solução fosse 

habilitar a mecânica de autonomia e durabilidade do VANT, para que ele não tivesse tempo o 

suficiente para ficar dando voltas no cenário e evitasse ficar usando o chão como método de 

estabilização, se o intuito for forçar o usuário a fazer o exercício como foi projetado. 

Em relação a pergunta 3.4, dos cinco voluntários do grupo 01, três chegaram nesse 

exercício: os usuários 02, 03 e 04. Dos três, os usuários 02 e 04 consideraram a experiência do 

exercício como o “mais fácil” de todos, enquanto o usuário 03, ficou na dúvida se o exercício 

era mais difícil que o segundo. 

Os usuários 02 e 03 tiveram em comum o fato de considerarem o tamanho da 

circunferência do arco como um facilitador do exercício. Ambos também chamaram a atenção 

para um bug que estava ocorrendo com os arcos onde, às vezes, quando eles batiam com o 

drone no arco, em vez de passar por dentro, o jogo contabilizava como sucesso, porém os 

usuários não haviam passado devidamente por dentro do arco. O usuário 03 também chamou 

a atenção para uma diferença de expectativa entre o protótipo e sua experiência pessoal, onde 

ele esperava que a borda do arco não tivesse colisão, e que daria para passar pela borda e 

ainda completar o objetivo. Segue o tempo que cada usuário utilizou para finalizar essa etapa. 

Usuário 01: Não fez esse exercício. 

Usuário 02: 1 minuto e 08 segundos. 

Usuário 03: 1 minuto e 30 segundos. 

Usuário 04: 1 minuto e 06 segundos. 

Usuário 05: Não fez esse exercício. 

Como pôde-se notar pelo tempo levado pelos usuários, apesar de ser um exercício 

em seu design mais rápido que o terceiro, observou-se haver uma melhora no manejo do 

VANT em realidade virtual, que é refletida no tempo que levaram os usuários a terminarem o 

exercício, sendo que o resultado esperado era algo em torno de 3 a 4 minutos. 

Porém, não necessariamente eles cumpriram o exercício da forma como ele foi 

projetado, novamente igual no caso do exercício 03, os três usuários tiveram métodos 

semelhantes para executar a tarefa. 

A hipótese é que como é um exercício que trabalha na terceira camada, Precisão, 

pelo pouco tempo de experiência com o protótipo, os usuários aplicaram métodos semelhantes 

ao exercício 03, pois encontraram uma forma de pilotar e lidar com possíveis irritações e 
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frustrações. Sendo assim, os três usuários fizeram de forma semelhante a mesma coisa no 

exercício 04, onde eles em vez de passar por todos os arcos em sequência, sem parar o 

VANT, toda vez que os usuários passavam pelo arco, ou batiam na borda, eles deixavam o 

VANT cair no chão, e depois levantavam ele para a altura do meio da circunferência do arco, 

passavam por dentro e deixavam cair novamente, repetindo o processo até terminar. 

O que se vê é que, provavelmente devido a frustração e irritação gerada pelo 

exercício 03, os usuários geraram hábitos indevidos de pilotagem, mesmo que 

inconscientemente. 

Em relação a pergunta 3.5, no design do protótipo, esperava-se que nenhum ou 

poucos usuários conseguissem chegar no exercício 05 dentro do tempo estabelecido de teste, 

porém três usuários (02, 03, 04) chegaram com tempo suficiente e condições físicas para 

poder completar o exercício. 

No geral, os três usuários mostraram e reconheceram nesse exercício evolução na 

habilidade de controlar o VANT, no sentido que o hábito desenvolvido pelo exercício 03 e 

aplicado no exercício 04, foi menos aplicado no exercício 05. Uma hipótese para essa 

mudança de comportamento é o fato de os arcos ficarem em um ponto alto do cenário, 

tornando a tática de deixar o VANT cair no chão para depois levantar e continuar andando um 

método muito devagar para completar o exercício. Logo, isso forçou os usuários a tentarem 

voar pelos arcos em sequência, como o exercício foi projetado originalmente. 

O usuário 02 considerou o exercício parecido com os da moeda, porém mais fácil, 

devido ao fato de as moedas serem menores e os arcos maiores. Ressaltou também que já 

estava mais acostumado em andar em linha reta e círculo. Porém, o usuário não conseguiu 

completar o exercício, porque faltou um arco e ele não conseguiu identificar qual que era, 

fazendo com que o exercício fosse encerrado para evitar desgaste do usuário e manter a sessão 

dentro do tempo limite. 

O usuário 03 descreveu que se sentiu perdido no início do exercício, pois comparado 

com os exercícios anteriores, foi classificado como uma “mudança grande”. Essa mudança se 

deu pelo fato de que nos exercícios anteriores o usuário conseguia visualizar tudo logo de 

entrada, enquanto o exercício 05 requereu que o usuário movesse a cabeça com maior 

frequência pelo cenário. 

O usuário 04 seguiu a linha de pensamento dos usuários 03 e 04, porém ressalta-se 

que o usuário havia externado problemas quando voando alto, que o forçava a olhar para 
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baixo, porém nesse exercício onde os arcos ficam em um ponto alto do cenário, o usuário não 

externou esse problema. 

Assim como no exercício anterior, os usuários 02 e 03 encontraram o mesmo 

problema, às vezes, de o usuário bater no arco e contabilizar como completado. Também se 

encontraram problemas visuais, onde o usuário não conseguia identificar se já havia passado 

pelo arco, ou qual arco faltava para passar por dentro. Segue o tempo que cada usuário levou 

para completar o exercício: 

Usuário 01: Não fez esse exercício. 

Usuário 02: 3 minutos e 10 segundos. 

Usuário 03: 3 minutos e 31 segundos. 

Usuário 04: 3 minutos e 24 segundos. 

Usuário 05: Não fez esse exercício. 

Esperava-se que pelo design do exercício, e por ele trabalhar na camada de 

Articulação, os usuários não tivessem nem perto de ter a habilidade cognitiva e psicomotora 

para conseguir completar os exercícios, e muito menos em um curto espaço de tempo, onde 

ficaram abaixo dos 4 minutos, sendo que o esperado era de 8 a 10 minutos, em caso onde 

houvesse tempo para isso.  

Esse resultado pode implicar duas coisas, a primeira que os usuários evoluíram mais 

do que o esperado, mesmo em um curto espaço de tempo, e segundo o design do exercício 

não está de acordo com as dificuldades que o usuário deve encontrar em exercícios 

pertencentes à camada de Articulação. Como pode ser uma combinação das duas hipóteses, 

devido ao fato de que os três usuários que conseguiram chegar no último exercício e terminá-

lo, são os três do grupo que já haviam tido experiências prévias com realidade virtual e, por 

isso, tiveram uma adaptação mais fácil que os usuários 01 e 05 que ficaram nos exercícios 03 

e 02 respectivamente. 

Em relação a pergunta 4.1, referente a interface do menu principal, não houve 

problemas de inputs encontrados pelos usuários que impedissem de se comunicar com a 

interface. Porém houve uma série de problemas visuais que variaram de um usuário para 

outro. 

Usuário 01, assim como em quase toda a sua experiência, sentiu que em um primeiro 

momento dava para ler, porém na sequência, ele começou a tremer dificultando a leitura, e ao 

final de sua experiência, o usuário descreveu que não conseguia ler nada. 
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Usuário 02 não encontrou problemas visuais que atrapalhassem sua experiência, 

porém relatou que de seu ponto de vista, a bola utilizada como mouse para selecionar as 

opções do menu parecia estar descentralizada às vezes, estando um pouco à esquerda, mas 

que isso não impediu dele se comunicar com a interface. 

O usuário 03 relatou que teve dificuldade para ler as opções devido às cores 

utilizadas no menu, onde era difícil ler com clareza as letras brancas com o fundo cinza em 

realidade virtual mesmo ajustando o HMD. 

O usuário 04 relatou que a interface parecia um pouco fora de foco, mas quando ele 

fechava os olhos, a sua visão melhorava. Também sugeriu que o usuário pudesse ficar um 

pouco mais longe em relação a interface. 

O usuário 05 não relatou nenhum problema visual, apenas ressaltou a demora para 

carregar a opção desejada, porém achou compreensível essa espera para evitar que o usuário 

selecionasse a opção errada. Opinião que também foi compartilhada pelos usuários 02 e 04. 

Em relação a pergunta 4.2, os exercícios projetados para o protótipo não 

necessitavam da interface do VANT para conseguir completá-los, sua função sempre foi 

projetada par auxiliar o usuário com informações. Por isso, se esperava que os usuários 

utilizassem pouco dessa interface na hora de pilotar, mas que conseguissem extrair todas as 

informações que estavam sendo demonstradas pela interface. 

Se confirmou o fato de que os usuários pouco utilizaram a interface, com o usuário 

05 inclusive citando que conseguia visualizar moralmente a interface, porém escolheu não 

focar em seus elementos, inclusive ao final da sessão não lembrava quais eram todos os 

elementos pertencentes a interface. 

Conforme citado pelos usuários 01, 02, e 04, o ícone do VANT com a seta, que serve 

para indicar ao usuário a relação entre a direção aonde está olhando e a direção do VANT, 

não conseguiu cumprir o seu propósito, pois os usuários não conseguiram por conta própria 

compreender o seu uso, apenas o usuário 04 citou ter conseguido associar o movimento da 

cabeça com o da seta, porém não conseguiu concluir o seu objetivo.  

Enquanto isso, a barra da autonomia do usuário causou efeitos nos usuários durante o 

jogo, pois os usuários 01, 02 e 03 citaram terem a expectativa de o VANT parar de voar no 

momento que chegasse a 0%, o que não acontecia. 

No geral, os usuários não citaram problemas majoritários em relação a visualização 

dessa interface, com exceção do usuário 01, porém encontrou-se problemas em relação a sua 
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informação, pois surgiram casos onde o usuário não conseguiu assimilar a informação 

estabelecida pela interface e sua função de uso. 

 

4.3.3 Análise geral do grupo 01 e Ajustes 

 

No geral, o resultado da performance do grupo 01 foram acima das expectativas 

estabelecidas no quadro 7 da seção 4.3.1, esperava-se que nenhum usuário conseguisse chegar 

e completar o exercício 05, porém 3 dos 5 usuários conseguiram ir até o final da experiência e 

dentro do tempo estabelecido, e nos exercícios os resultados da performance dos usuários 

ficaram dentro ou acima do esperado. 

Observou-se uma clara evolução dos usuários 02, 03 e 04 no domínio do VANT em 

realidade virtual, apesar de em certos casos como no exercício 03 e 04, eles desenvolveram 

hábitos não praticáveis devido a falta de restrição no protótipo para esses tipos de situações. 

No início os usuários tinham uma tendência de não conseguir movimentar o VANT em uma 

linha reta e de deixá-lo bater e/ou cair como método de estabilização, porém devido às 

circunstâncias do exercício 05, onde tais métodos não eram facilmente aplicáveis, os usuários 

mostraram ter condições de pilotar da forma correta e de cumprir os exercícios como foram 

projetados. 

Em relação à realidade virtual, os usuários 01 e 05, que nunca haviam tido 

experiência com realidade virtual, foram o que apresentaram piores condições de saúde após o 

teste e os que não conseguiram continuá-los até o final, parando nos exercícios 03 e 02 

respectivamente. Porém, os usuários 02, 03 e 04, que já tiveram outras curtas experiências 

com realidade virtual, citaram terem sentido efeitos mínimos ou não suficientes para que não 

conseguissem completar todos os exercícios.  

Vale ressaltar que em todos os casos, os usuários pediram e fizeram pausas de até 

cinco minutos entre os exercícios, onde raramente foram os casos onde os usuários saíram de 

um exercício e foram direto para o próximo. O caso mais emblemático foi o exercício 03, 

onde todos os usuários que completaram o exercício, pediram um tempo de descanso. 

Em relação aos exercícios, o nível de dificuldade encontrado pelos usuários não 

gerou um resultado conclusivo devido a certos fatores como o exercício 02 não ter sido 

concluído da forma devida pela maioria dos usuários, e a percepção do usuário em relação ao 

exercício 03 ter sido afetada pelo fato de ser frustrante.  
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Para o próximo grupo resolveu-se fazer pequenos ajustes que permitissem a pesquisa 

de coletar mais informações antes de tirar conclusões definitivas. 

Assim, foram feitos ajustes dos problemas encontrados em relação aos arcos, 

evitando que o usuário consiga completar o objetivo sem passar por dentro do arco da forma 

apropriada.  

Na interface do VANT foram adicionadas novas informações que auxiliassem o 

usuário e o fizesse utilizá-la com mais frequência do que foi apresentado pelo grupo 01. 

Primeiro foi adicionado um contador de tempo para começar o exercício, a partir do momento 

que o usuário aperta o botão R2 no controle do jogo; o intuito dessa adição é que o usuário 

inicie o contador de tempo de jogo a partir do momento que ele já leu o objetivo do exercício 

e está realmente preparado para iniciá-lo. Segundo ajuste foi a adição de um contador quando 

o usuário pousa nas plataformas do exercício 02, como indicador de que ele deve se manter na 

plataforma até o contador chegar a 0 (começa em 5). 

Por último, no exercício 05 foram adicionadas esferas semelhantes a encontradas nas 

plataformas dos exercícios anteriores, como método para indicar ao usuário se ele já passou 

ou não por dentro do arco específico. As cores das esferas seguem a mesma lógica encontrada 

nos exercícios anteriores, onde vermelho significa que não passou e verde que já passou. 

Resolveu-se não mudar a ordem dos exercícios nem o design deles, pois apenas três 

usuários conseguiram passar por todos e isso não é dado suficiente que justifique fazer 

alterações profundas no design do protótipo. Por isso, optou-se por apenas adicionar 

elementos de informação que estavam faltando e impediam o usuário de completar o 

exercício. 

 

4.3.4 Testes: Grupo 02 

 

Assim como no grupo 01, o grupo 02 passou pelas mesmas etapas e processos de 

teste com o protótipo em realidade virtual. Logo, primeiro irá ser descrito como foi observada 

as primeiras interações dos usuários do segundo grupo no exercício “Livre” e posteriormente 

será analisada cada etapa, junto às respostas do usuário e as observações feitas pelo 

pesquisador. 

A experiência desse grupo no exercício “Livre” foi semelhante ao do grupo 01, onde 

os usuários tiveram dificuldade em compreender os controles para pilotar o VANT, fazendo 
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movimentos bruscos e rápidos no início, até conseguirem se acostumar com a sensibilidade 

dos controles, para conseguir ir devagar e em linha reta.  

O usuário 06 mostrou sentir tontura durante a parte inicial do teste no momento que 

tentava olhar para os lados. Contornou esse problema tentando se manter estável e olhando 

para a frente, ficando o mais rígido possível na cadeira, o oposto de confortável. 

Em relação ao usuário 07, ele foi o único caso entre os dois grupos a não conseguir 

continuar após o teste inicial do protótipo e a se retirar dos testes. O usuário tentou jogar por 

três minutos antes de pedir uma pausa de cinco minutos, alegando estar se sentindo enjoado 

“como se estivesse dentro de um barco no mar”, notou que achava estranho porque o corpo 

não estava fazendo o movimento que os olhos viam. O usuário tentou outras duas vezes por 

conta própria tentar voltar a continuar jogando, porém, depois de mais tempo descansando do 

que jogando, foi decidido encerrar o teste, pois o usuário não apresentava as mínimas 

condições para utilizar realidade virtual. Após o teste, o usuário alegou que tem problemas de 

labirintite forte com frequência e que poderia ter sido isso a causa de não conseguir se adaptar 

à realidade virtual. Como o usuário não passou nem pelo free level, e não apresentava 

condições de conversar, não foi feita a entrevista. 

O usuário 08 não apresentou nada além das dificuldades normais de controle do 

VANT nessa fase inicial, apenas se mostrando concentrado durante a sessão. 

O usuário 09 foi o único usuário, entre os dois grupos, a relatar a diferença de escala 

dos objetos no mundo virtual quando comparados com o mundo real. O usuário 05 do grupo 

01 chegou a notar que se sentia melhor quando estava mais longe dos objetos, mas nunca 

associou esse efeito com a escala dos objetos da cena. Enquanto os usuários 09 e 10 foram os 

únicos nessa etapa a notar a falta de um feedback em relação à inclinação do VANT. Devido à 

falta desse feedback, o usuário preferia deixar o VANT cair para alinhá-lo novamente. 

Já o usuário 10 fez uma série de questionamentos durante essa etapa inicial, 

perguntas como se o VANT se estabilizava no ar, notou o quão difícil é controlar o VANT no 

início, se o sistema de autonomia acabava e o que aconteceria, dificuldade em ir na direção 

desejada. O usuário também notou sentir náusea com cinco minutos de jogo principalmente 

no que ele observou como diferença de inércia e falta de feedback da posição do VANT. O 

usuário também não compreendeu inicialmente o intuito do ícone do VANT com a seta, tanto 

que quando compreendeu, percebeu que a sua seta esteve sempre levemente virada para 

esquerda, ou seja, durante os primeiros cinco minutos de jogo, o usuário não estava olhando 
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diretamente para a frente do VANT, o que pode ter ocasionado todas as observações citadas 

pelo usuário a cima. 

Em relação a pergunta 1, nota-se que os usuários 06, 07 e 08 nunca haviam tido 

experiência com realidade virtual, enquanto os usuários 09 e 10 já haviam tido outras 

experiências em realidade virtual. Assim, os usuários 06, 08 e 09 conseguiram completar 

todos os exercícios, e o usuário 10 parou após o exercício 03. 

No geral, os usuários usaram palavras como “náusea”, “tontura”, e “enjoo” como 

indicação de como estavam se sentindo. Esse grupo, com exceção do usuário 07 que foi um 

caso extremo negativo, apresentou condições melhores após a sessão de teste.  

Usuário 10 detalhou que assim que toda vez que saiu do jogo estava sentindo muita 

náusea, mas após retirar o HMD, o sentimento ia diminuindo e enquanto mais era necessário 

girar o VANT para pilotar, pior se sentia, mas novamente após se retirar dos testes, o 

sentimento ia diminuindo. 

Em relação a pergunta 2, os usuários escolheram focar em descrever as suas 

experiências por meio das dificuldades encontradas na hora de controlar o VANT em 

realidade virtual. 

O usuário 06 descreveu sua experiência como “boa”, porém se sentiu confuso com os 

controles para pilotar o VANT. Nos primeiros exercícios achou que foi mais tranquilo, 

enquanto no último exercício, sem saber precisar o porquê, se sentiu mais desorientado e isso 

afetou sua habilidade de controlar o VANT e completar a tarefa, o que em sua opinião tornou-

a a mais difícil. 

O usuário 08 explicou que nunca havia pilotado ou tinha algum tipo de referência 

sobre o assunto para comparar a sua experiência. Mesmo assim, citou que achou os controles 

“complicados”, até compreender o que cada analógico faz, porém citou que ao final da 

experiência, já conseguia pegar e mexer com mais facilidade. 

O usuário 09 classificou como “confuso”, pois demorou um tempo para se habituar 

aos controles, citando que sua experiência com jogos tradicionais, onde os inputs são 

diferentes do encontrado no protótipo afetaram sua experiência deixando-o confuso até se 

acostumar, mas no geral achou que isso é compreensível. 

O usuário 10 citou que compreendeu o que cada input do controle fazia com o 

VANT, explicando o que cada movimento refletia na hora de pilotar, porém a sua dificuldade 

veio em cruzar as informações do input do analógico esquerdo com o input do analógico 

direito. 
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Quando indagados sobre a realidade virtual, o usuário 01 classificou ter tido 

problemas, citando que o fundo do cenário parecia estar fora de foco. O usuário 09 teve 

problemas com a escala do cenário, onde se sentia muito pequeno quando comparado ao 

ambiente, já o usuário 10 foi o oposto, tendo citado que conseguiu compreender a 

profundidade e tinha noção da sua posição em relação ao ambiente virtual. 

Analisando as respostas dadas pelos usuários, nota-se que os problemas encontrados 

no grupo 01 referentes aos inputs necessários para controlar o VANT foram também 

encontrados no grupo 02 e, assim como anteriormente, esses problemas são inerentes do 

projeto AirSim. 

Com exceção do usuário 01, que citou ter experienciado o fundo de sua visão fora de 

foco, nenhum outro usuário nessa etapa da entrevista, apontou outro tipo de problema visual 

encontrado, e nenhum caso que chegasse no mesmo nível do usuário 10. Porém, nesse grupo, 

dois usuários, 09 e 10, citaram experiências distintas em relação as suas percepções do mundo 

virtual, onde o 09 se sentia menor, enquanto 10 não citou não ter tido problema com 

perspectiva. Nota-se também que o problema do usuário 09 é semelhante ao usuário 04 do 

grupo 01, porém o usuário 04 não associou o seu problema com a escala do cenário. 

 

Pergunta 3) Descreva sua experiência no exercício 01 

Em relação a pergunta 3.1, conforme as entrevistas, no grupo 02 as duas palavras que 

mais se repetiram quando indagados sobre as suas experiências foram “fácil” e “tranquilo” 

para resumir o que foi encontrado no exercício 01. Foi consenso de que o design do exercício, 

onde se propôs ao usuário apenas andar em uma linha reta e pousar na plataforma final, foi o 

que tornou o exercício “fácil” e “tranquilo”. 

Os usuários 08, 09 e 10 relataram que a dificuldade encontrada no exercício advinha 

do fato de que não estavam habituados ainda com o controle do VANT, e não do design do 

exercício, sendo que, segundo o usuário 09, estava dentro de suas expectativas. 

Em relação aos problemas visuais que podiam ser encontrados na experiência, os 

usuários 06, 08 e 09 constataram que não encontraram nenhum problema, e inclusive o 

usuário 06 ratificou que o ponto de chegada estava bem destacado ao fundo. 

Já o usuário 10 teve uma experiência única com o exercício que não foi replicado por 

nenhum outro usuário. Quando ele leu o objetivo do exercício e visualizou a placa “A” ao 

fundo do cenário, ficou em dúvida com o que necessariamente tinha que fazer com essa 

informação, e afirmou que não sabia se tinha que bater na placa, ou se tinha que aterrissar em 
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cima, porém descartou essa segunda ideia pois a placa “A” era apenas um plano na vertical. 

Só depois notou que existia uma plataforma ao chão, e a partir disso ele deu a volta para 

aterrissar ali. Por causa dessa situação, o usuário 10 ficou preso entre a parede e a placa, o que 

não havia acontecido com nenhum outro usuário, já que todos haviam visualizado a 

plataforma e tentado pousar nela. Como não havia sido visualizado esse problema 

anteriormente, não se percebeu que se o usuário está atrás da placa “A”, que existe um 

problema técnico que faz com que ela desapareça da visão do usuário, e ele ao tentar sair da 

situação fique batendo em uma parede “invisível”. No caso do usuário 10, ele percebeu essa 

situação com rapidez e consertou o seu trajeto até pousar na plataforma de chegada. 

Usuário 06: 33 segundos. 

Usuário 07: Não fez esse exercício. 

Usuário 08: 1 minuto e 01 segundos. 

Usuário 09: 1 minuto e 10 segundos. 

Usuário 10: 57 segundos*. 

Observa-se que o tempo necessário para completar diminuiu em relação ao grupo 01, 

porém essa mudança pode ser creditada ao fato de que agora o jogo só contabiliza o tempo a 

partir que o usuário lê o objetivo do jogo, aperta R2 e espera o contador chegar a 0 para 

iniciar a partida. 

Como esse sistema foi inserido entre os testes do grupo 01 e 02 não houve tempo 

para testá-lo e adicionar todas as limitações, devido a isso, era possível o usuário começar o 

exercício sem utilizar o sistema, apesar de todos terem sido orientados. Assim, somente o 

usuário 10 não seguiu as instruções no exercício 01, por isso o dado de seu tempo não pode 

ser levado em consideração. 

No geral, os usuários do grupo 02 apresentaram problemas semelhantes aos do grupo 

01 no exercício 01, onde ainda tinham dificuldade em pilotar o VANT em linha reta, inclusive 

o usuário 06, que terminou precisando apenas a metade do tempo, quando comparado aos 

outros usuários, utilizou-se das paredes para conseguir completar rapidamente o exercício. A 

mesma técnica foi utilizada pelo usuário 09, porém com menos eficácia. Todos também 

encontraram problemas para conseguir pousar na plataforma. 

 

Em relação a pergunta 3.2, no grupo 01, o exercício 02 só foi completado 

corretamente por apenas um usuário, e mesmo assim, foi em uma situação fortuita e não 

porque o exercício estava devidamente projetado. Para o grupo 02, foram adicionados os 
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indicadores na interface do VANT para que o usuário compreendesse como o exercício 

deveria ser completado. 

No geral, os problemas de pilotar de pilotar o VANT ainda estão presentes nesse 

estágio do teste, logo os usuários tiveram dificuldade em pousar nas plataformas, devida à 

falta de desenvolvimento nas habilidades psicomotoras. O usuário que havia dependido das 

paredes para conseguir pousar, e nesse caso não era possível utilizar essa técnica. O usuário 

10 descreveu em sua experiência que escolheu “trapacear” o jogo devido a sua dificuldade em 

pousar o VANT, ao colocá-lo o mais perto possível da plataforma e deixá-lo cair em cima da 

plataforma, repetindo o processo pelo circuito inteiro. 

Os resultados no geral foram melhores quando comparados com o grupo 01, porém 

continuaram sendo uma atividade que causa confusão ao usuário devido a questões visuais. 

Dos quatro usuários que participaram do exercício, apenas o usuário 06 completou de 

forma devida o exercício. O usuário 08 percorreu todo o circuito, porém ao chegar na 

plataforma final de pouso percebeu que todas as esferas estavam vermelhas, então expôs a 

conclusão de que achava que o correto era pousar, esperar um tempo para prosseguir, e que 

faltou ter percebido isso durante o exercício. O usuário 09 iniciou corretamente o exercício, 

tendo ao completar percebido o contador na primeira plataforma, porém como o usuário saiu 

antes do contador chegar em 0 e ativar o áudio sinalizando que podia ir para a próxima 

plataforma, ele tecnicamente não completou a primeira plataforma, consequentemente as 

plataformas seguintes não apresentaram a mesma mecânica, o que lhe deixou confuso. Já o 

usuário 10, assim como o usuário 08, não chegou a perceber o contador e consequentemente 

nunca ativou a mecânica de jogo e não completou devidamente. 

Um novo problema visual foi encontrado durante os testes do grupo 02 que não havia 

sido reportado por nenhum usuário do grupo 01. Os usuários 08 e 10 ao lerem o objetivo do 

jogo ficaram procurando a plataforma “E” depois da “D”. Esse problema acontece devido a 

como a frase do objetivo está escrita, “...plataformas B, C, D. E voltar para a plataforma 

inicial”, a sequência da letra “E” para o início da próxima frase, acabou causando confusões 

com esses dois usuários pois é a letra sequencial que vem depois do “D”, dando a entender 

que havia uma plataforma denominada “E”. 

Usuário 06: 1 minuto e 43 segundos. 

Usuário 07: Não fez o exercício. 

Usuário 08: 2 minutos e 37 segundos~. 

Usuário 09: 2 minutos e 47 segundos~. 
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Usuário 10: Não relatou. 

Assim como no exercício 01, observa-se o tempo menor devido a adição da 

mecânica de apenas contabilizar o tempo de jogo a partir do comando do usuário. Observa-se 

que o usuário 10 não relatou o tempo pois ao final do exercício, ele se mostrou esgotado e 

retirou o HMD o mais rápido possível quando completou o exercício, antes de relatar o tempo 

de jogo. 

Apesar de terem sido feitos esforços para contornar os problemas encontrados no 

grupo 01 que inviabilizaram de completar o exercício, o grupo 02 apenas um usuário também 

completou o exercício, apesar de diferente nesse caso é que o usuário compreendeu tudo que 

precisava ser feito, enquanto no grupo 01 foi um caso fortuito. No caso dos usuários 08 e 10, 

sequer perceberam a mecânica adicionada, e o usuário 09 faltou uma comunicação melhor por 

parte do protótipo para indicar quando ele já podia ir. 

O problema do exercício não está inerente ao seu design, mas sim de comunicar ao 

usuário as devidas informações necessárias. O principal problema detectado nesse exercício é 

a diferença entre o que o usuário espera que seja considerado como “pousado” e o que o jogo 

considera como “pousado” nas plataformas. 

Para o protótipo considerar que o usuário pousou devidamente na plataforma, ele 

deve permanecer imóvel dentro da plataforma por 1 segundo, toda vez que o usuário se move, 

o contador zera. Segundo as observações feitas em ambos os grupos, os usuários no momento 

que pousaram na plataforma, independentemente da forma como pousaram, concluíram que 

cumpriram o objetivo. 

Essa mecânica foi adicionada devido ao funcionamento do VANT disponibilizado 

pelo plugin AirSim, quando se tenta pousar em alta velocidade, ele batia na plataforma e 

voava para fora. Para evitar que isso contabilize como pousado, foi adicionado essa regra de 1 

segundo. 

Como em nenhum momento do protótipo essa regra é informada ao usuário, já que 

ela foi criada apenas para evitar que o usuário trapaceie o jogo, acabou ocasionando os 

problemas encontrados no exercício 02, onde o usuário é forçado a pousar quatro vezes, em 

vez de apenas uma como nos outros exercícios. 

Em relação a pergunta 3.3, houve um bug crítico encontrado pelo usuário 06 que o 

impediu de iniciar o exercício. Esse problema foi consertado para os testes dos usuários 

subsequentes, porém o usuário 06 ficou sem ter a oportunidade de fazê-lo durante os testes. 
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Além dessa ausência, o usuário 10 após o exercício 02 pediu para se retirar dos testes, sendo 

assim, dos três usuários do grupo 02, apenas dois completaram o exercício. 

O usuário 08 relatou que o exercício foi “um pouco frustrante”, pois tentou-se alinhar 

as moedas para pegar todas, porém foi mais complicado do que o esperado o que tornou um 

pouco frustrante. Relatou que o exercício foi o mais difícil entre todos, porém não soube 

especificar exatamente o porquê, se era a dificuldade em alinhar para coletar as moedas, ou se 

era a precisão necessária no deslocamento do VANT. 

O usuário 09 considerou que podia ter sido mais fácil se não tivesse encontrado 

dificuldades em manter a estabilidade do VANT, porém mesmo com as dificuldades em 

pilotar, o usuário conseguiu coletar as moedas em ordem sem precisar ficar indo e voltando. 

Conforme relato, disse que a dificuldade do exercício estava entre “fácil” e “médio”, 

considerando mais difícil que os anteriores, porém por uma baixa margem. 

Usuário 06: Não fez o exercício. 

Usuário 07: Não fez o exercício. 

Usuário 08: 3 minutos e 55 segundos. 

Usuário 09: 1 minuto e 56 segundos. 

Usuário 10: Não fez o exercício. 

Devido à baixa amostra desse grupo no exercício, não foi possível tirar novas 

conclusões referentes ao design do exercício e seu nível de dificuldade. O que se observou é 

que o usuário 08 desenvolveu técnicas semelhantes encontradas no grupo 01, onde deixava 

cair o VANT em cima das moedas como método de coletá-las, enquanto o usuário 09 foi o 

que chegou mais próximo de completar o exercício da forma como ele foi projetado, sendo o 

único a coletar todas as moedas em ordem, em linha reta e sem desenvolver técnicas que não 

eram o propósito do exercício, como deixar o VANT tocar no chão como método de 

estabilizá-lo. 

Em relação a pergunta 3.4, O exercício 04 não apresentou dificuldades para os 

usuários 06, 08 e 09. O usuário 06 considerou “tranquilo” o exercício, pois ele é parecido com 

o primeiro, e foi bem sinalizado, o que facilitou o seu entendimento do exercício. O usuário 

08 considerou o exercício mais difícil que o primeiro e o segundo, porém argumentou que o 

exercício 03 melhorou o seu controle do VANT, o que significou completar o exercício 04 

com maior facilidade. O usuário 09 argumentou que como os arcos eram maiores que as 

moedas, o exercício tem uma dificuldade menor que o exercício 03. 

Usuário 06: 21 segundos. 
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Usuário 07: Não fez o exercício. 

Usuário 08: 17 segundos. 

Usuário 09: 42 segundos. 

Usuário 10: Não fez o exercício. 

Observou-se que o grupo 02 diferentemente do grupo 01 em sua maioria, conseguiu 

completar o exercício relativamente rápido, quando comparado com o grupo 01, e da forma 

como o exercício foi projetado, sem se utilizar dos hábitos ruins que foram desenvolvidos no 

exercício anterior. 

Em relação a pergunta 3.5, devido aos resultados obtidos pelos usuários do grupo 01, 

onde três conseguiram chegar e completar o último exercício, criou-se a hipótese de que o 

exercício não tivesse realmente sido projetado para trabalhar dentro da camada de 

Articulação, por isso, visou-se nas observações estudar se esse realmente era o caso. Junto a 

isso, procurou-se observar se as mudanças no indicativo dos arcos, com a adição das esferas 

solucionou o problema apresentado no grupo 01. 

O usuário 06 considerou o exercício “complicado”, mas ponderou que já estava 

cansado quando chegou nesse exercício, alegando que teve dificuldades de controlar o 

VANT. Porém, o usuário ficou confuso com a falta de indicação se o exercício havia sido 

completado, pois não tinha certeza se apenas a esfera no arco era o suficiente para confirmar. 

O usuário 08 achou o exercício “frustrante”, porém foi nesse exercício onde percebeu 

que já havia conseguido entender melhor como controlar o VANT, pois passou por alguns 

arcos em sequência. 

O usuário 09 disse que o objetivo podia ser mais claro, pois o texto não especificava 

se tinha que passar no sentido horário, anti-horário, ou em qualquer ordem. Considerou que o 

exercício não apresentou grandes dificuldades, e definiu por conta própria que completaria o 

circuito no sentido horário e em ordem. 

Usuário 06: 6 minutos e 04 segundos 

Usuário 07: Não fez o exercício. 

Usuário 08: 5 minutos e 08 segundos. 

Usuário 09: 1 minuto e 43 segundos 

Usuário 10: Não fez o exercício. 

O grupo 02, assim como o grupo 01, apresentou ao final do exercício 05 uma 

melhoria nas habilidades de pilotar o VANT. Mostrando cada vez menos dependência em 

apoiar o VANT no chão ou em paredes, apesar de terem utilizado o arco dessa vez como 
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apoio em certas ocasiões, e conseguir mantê-lo voando por um período maior quando 

comparado aos exercícios anteriores. 

Destaca-se que os usuários 06 e 08 apresentaram sinais de exaustão ao término da 

atividade, enquanto o usuário 09 foi o que apresentou o melhor resultado entre os dois grupos, 

completando o exercício abaixo dos dois minutos, o que pode ser considerado um ponto fora 

da curva positivo dentre os resultados obtidos. 

Em relação as mudanças visuais, notou-se uma melhora na comunicação entre o 

protótipo e o usuário, onde os usuários 08 e 09 não tiveram dúvidas se já haviam completado 

o objetivo do exercício, enquanto o usuário 06, mesmo que tenha apresentado hesitação, no 

final acabou tendo a conclusão correta. 

Em relação a pergunta 4.1, no geral, a interface se comportou dentro das expectativas 

dos usuários e, semelhante aos usuários do grupo 01, não relataram problemas de inputs em 

relação a essa interface. Inclusive o usuário 09 citou que esse é um método onde ele já havia 

experimentado em outros aplicativos em realidade virtual, então foi algo intuitivo na sua 

opinião.  

Não foi reportado também nenhum problema com a demora para carregar as opções, 

sendo que os usuários 06 e 10 ressaltaram que essa demora é compreensível. Porém, o usuário 

09 pediu que as barras carregassem mais rápido. 

Conforme encontrado no grupo 01, o usuário 08 relatou dificuldades na leitura dessa 

interface devido ao fato dos botões serem da cor cinza e o texto ser branco. 

Do ponto de vista funcional, que foi o foco do design dessa interface, a interface 

acabou conseguindo completar a sua função e não atrapalhou a experiência do usuário, 

servindo de intermediário entre um exercício e outro. 

Em relação a pergunta 4.2, a experiência no geral do grupo 02 com a interface foi 

semelhante ao do grupo 01, pois devido à falta de uso prático durante os exercícios, os 

usuários indicaram que raramente prestavam atenção nela. 

Porém, todos deixaram claro que a interface era legível e compreensível, mesmo 

durante o jogo, mas ambos os usuários 06 e 08 alegaram que houve casos onde perderam o 

foco da interface quando estavam pilotando o VANT. 

Aconteceram alguns problemas visuais e de expectativas, onde os usuários 06 e 10 

esperavam que devido ao ícone da autonomia do VANT, se chegasse a 0, poderia ter algum 

tipo de consequência, mas passaram a ignorar o ícone no momento que nada aconteceu. 
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Já o usuário 08 relatou que por não entender o significado dos ícones referentes a 

VANTs, teve dificuldade de compreender o significado de quase todos os elementos presentes 

na interface, com exceção do tempo, onde concluiu que marcava o tempo de jogo 

corretamente. 

Assim como apresentado no grupo 01, os usuários 06 e 08 acrescentaram que não 

compreenderam o propósito do ícone do VANT com a seta. O usuário 10 encontrou o mesmo 

problema, porém conseguiu descobrir o seu uso durante os exercícios. Já o usuário 09 foi o 

único do grupo a compreender desde o início o seu propósito e não citou ter encontrado 

problemas.  

Ambos os usuários 09 e 10 indicaram que para melhorar a interface, seria útil a 

implementação de algum tipo de sinalização sobre a inclinação do VANT, pois pode dar ao 

usuário um melhor controle na hora de pilotar. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O objetivo geral desse trabalho foi pesquisar sobre o processo de desenvolvimento de 

um simulador de treinamento para veículo aéreo não tripulado em realidade virtual e projetar 

um protótipo para teste. Sendo assim, ele contribuiu para futuros desenvolvimentos de serious 

games que utilizem a mídia de realidade virtual com o intuito de treinar, ensinar ou informar o 

usuário. 

Para a execução da pesquisa, procurou-se primeiramente fazer uma revisão 

bibliográfica a fim de definir conceitos utilizados no âmbito acadêmico sobre realidade 

virtual, abordar e conceituar como funciona o sistema de VANT, quais os conceitos, 

metodologias, procedimentos que são utilizados na área de game design e serious games, a 

fim de se avaliar uma abordagem para ser utilizada na construção do protótipo.   

Durante a pesquisa do referencial bibliográfico sobre jogos digitais e serious game 

encontrou-se então duas vias de pensamento, a de jogos tradicionais, onde têm como objetivo 

final entreter o usuário, enquanto em serious games, o entretenimento fica em segundo plano, 

pois o seu objetivo é trabalhar com conceitos de design para a aprendizagem e treinamento do 

usuário. Além disto, houve uma divergência na forma de se projetar serious games, sendo 

que, existem metodologias que focam no design da aprendizagem, utilizando literaturas 

pedagógicas para justificar o design, enquanto outras utilizam conceitos estabelecidos pela 

literatura de jogos digitais tradicionais e os adaptam para serious games. 

Por ser um aplicativo para treinamento, foi necessário pesquisar sobre veículos 

aéreos não tripulados, como referência para contextualização do design e compreender o que 

já está sendo desenvolvido. Por isso, ao buscar os autores Fahlstrom e Gleason (2012), que 

contextualizaram o modo de operação de VANTs e auxiliaram com as informações 

necessárias para o design dos exercícios e do painel de controle, foi possível projetar, a partir 

de seu proposto sistema genérico para VANT, o design dos exercícios e da interface de 

interação do usuário com o VANT, tanto para o modo manual quanto o modo autônomo. 

Com o plugin AirSim, o primeiro passo do trabalho foi estabelecer a sua relação com 

a mídia de realidade virtual. Os testes foram aplicados na versão 4.18 em um cenário 

disponível gratuitamente pela Epic. Foi então que se criou a expectativa que os maiores 

problemas a serem encontrados durante o desenvolvimento do protótipo seriam em relação ao 

sistema da interface. Pois, além de todas as interfaces visuais do plugin não funcionarem em 

CONFERE COM ORIGINAL, cópia extraída de documento original de acordo com o Art. 5º do Decreto nº 83.936/79



132 

 

realidade virtual, controlá-los em primeira pessoa apresentou-se um desafio, pois rapidamente 

o pesquisador sentia tontura e náusea durante os primeiros testes. 

Na conceituação sobre realidade virtual, buscou-se compreender como na prática a 

realidade virtual funciona e, principalmente, quais as suas limitações. Descobriu-se, 

principalmente pelo material levantado por LaValle (2017) e Sherman e Craig (2003), que 

apesar do principal benefício trazido por esse tipo de mídia - a imersão, ser o fator diferencial 

que permite a realidade virtual ser uma opção de abordagem nova, ela também traz consigo 

uma série de restrições e riscos, pelo fato de ser imersivo, pois pode trazer em casos, risco à 

saúde do usuário. Logo, compreender a realidade virtual desde sua conceituação até a sua 

prática, se mostrou fundamental e um fator influenciador para o design do protótipo 

desenvolvido, a fim de evitar a construção de elementos do jogo que se coloca em risco a 

saúde do usuário e projeta-los visando as características da mídia de realidade virtual. 

A junção dos conceitos e metodologias de game design tradicional e serious games, 

como dos autores Moore (2011), Salen e Zimmerman (2004), Schell (2014) para game design, 

conceitos de desenvolvimento Agile de Irish (2005) e Scrum por Keith (2010), mais a adição 

do estrutura proposto por Winn (2008) para o design de serious games, permitiu que a 

pesquisa não negligenciasse o fato de que trabalhar no design significa trabalhar em uma área 

multidisciplinar, e por isso, procurar fundamentos e conceitos de diferentes áreas para montar 

a pesquisa foi benéfico para essa a aplicação da mesma. 

Sendo assim, o desenvolvimento para o design do protótipo iniciou-se com a 

metodologia proposta por Winn (2008) onde definiu-se os objetivos propostos pelo protótipo, 

com cada elemento sendo desenvolvido por meio das camadas propostas pelo autor, onde 

cada ideia foi testada fechando o loop do desenvolvimento Agile, até se chegar a versão do 

design encontrada no protótipo. 

Nesta parte do desenvolvimento, o design na pré-produção e produção, ficou 

explícito que sim, a tecnologia é um fator determinante e influenciador do design, como 

apontado por Winn (2008) e Schell (2014), mas mais do que isso, quando se trata 

especificamente da mídia de realidade virtual é difícil achar um meio termo nas escolhas de 

design. 

Como visto no design dos exercícios, certos elementos e ideias ficaram restritas em 

absolutos, “sim é possível”, “não é possível”, por causa da realidade virtual. Em todos os 

exercícios, por exemplo, chegou-se à conclusão - durante o design - que eles tinham que ser 

curtos e rápidos, pois expor usuários com pouca ou nenhuma experiência a longos períodos, 
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poderia afetar a sua saúde. Semelhante situação ocorreu durante os testes do pesquisador, 

onde tinha dias que era possível testar coisas na realidade virtual por um período, por exemplo 

1 hora, enquanto em outros as atividades não duravam 10 minutos, dependendo muito do 

estado atual da pessoa quando está utilizando a realidade virtual. Isso significa que todas as 

decisões de design tomadas tenderam pelo denominador comum menor, pensando sempre no 

que poderia acontecer no pior caso possível para a saúde do usuário. 

Essa observação é válida no momento que em apenas uma amostra de 10 voluntários, 

a pesquisa encontrou os dois casos extremos possíveis, onde tivemos o usuário 07 a tentar três 

vezes jogar o protótipo em realidade virtual e não conseguir se manter três minutos dentro do 

mundo virtual, impossibilitando-o de testar o protótipo, enquanto os usuários 02, e 03 não 

apresentaram sinais de saúde derivados da realidade virtual, apenas cansaço pelo uso. 

Tiveram os usuários que não conseguiram completar todos os exercícios, como foram os 

casos dos usuários 01, 05, 07 e 10, que pararam em diferentes momentos do teste.  

Por ser uma amostra pequena, não é possível concluir que o design em si do 

protótipo está adequado no ponto de vista da saúde do usuário, para isso seria necessária uma 

pesquisa mais profunda com um número maior de voluntários. Porém, por ser um serious 

games e utilizado para treinar o usuário, que tem como objetivo substituir métodos 

tradicionais por causa dos benefícios que a mídia de realidade virtual traz, recomenda-se para 

o futuro em metodologias para design de serious games com realidade virtual, dar ênfase à 

tecnologia, neste caso especifico ela não foi só um fator que delineou o escopo do projeto, 

mas uma parte do processo de design, onde foram mapeados todos os fatores que podiam 

alterar a abordagem ao problema, ou contribuir de forma negativa para a experiência do 

usuário. 

Essa teoria se sustenta quando se analisa como foi o processo de desenvolvimento do 

sistema interface do protótipo. O sistema estabelecido pela relação entre usuário e mundo 

virtual por meio da interface de Schell (2014) diz que existe uma distinção entre o mundo 

virtual e a interface visual, porém no caso da realidade virtual, essa separação não é feita de 

forma clara, pode se argumentar que as suas funções permanecem semelhantes ou até iguais, 

porém também é verdade que na realidade virtual a interface visual está inserida dentro do 

mundo virtual, isso implica que essa interface visual teve que ser abordada de forma diferente, 

tanto do ponto de vista do designer, quanto do ponto de vista técnico da programação. 

Todas as interfaces visuais encontradas no protótipo pelo usuário estão presentes no 

mundo virtual, inclusive a de controle do VANT, isso significa que para evitar que elas 
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fossem afetadas por efeitos de pós-processamento, ou iluminação aplicados no mundo virtual, 

elas tiveram que serem programadas dentro das camadas Stereo Layer, pois se não, efeitos 

como a iluminação do sol, afetavam a leitura das interface. E, por ser uma ferramenta 

relativamente nova na UE4, o suporte para cada tipo de hardware de realidade virtual varia. 

Todo esse processo descrito significou gastos de horas extras em pesquisa na documentação 

da UE4, que não contém todas as informações e possíveis cenários e programação, sendo que 

isso é um problema exclusivamente da realidade virtual. 

Mesmo seguindo as diretrizes de recomendações por LaValle (2017), encontrou-se 

problemas relacionados a interface que podem ser atribuídos à realidade virtual, como a perda 

de foco da interface durante a sessão de jogo, encontrada pelos usuários 05, 06 e 08. 

Outro problema relacionado a problemas de interface foi a câmera do usuário em 

primeira pessoa dentro da realidade virtual, como discutido  durante a produção do protótipo, 

teve-se que procurar e testar diferentes alternativas, pois a padrão, que funcionaria sem 

problemas na mídia tradicional, é impraticável em realidade virtual, pois não segue uma série 

de recomendações do que não se fazer de acordo com LaValle (2017). 

O fato de ter que seguir regras como “estáveis 90 frames por segundos”, para evitar 

consequências à saúde do usuário, dificulta a representação realista e fiel no mundo virtual 

que o conceito de serious games requer. Como visto no caso da implementação dos mapas de 

Santa Catarina no mundo virtual, além de ter sido necessário explorar procedimentos para 

conseguir que a UE4 lesse o arquivo, há um limite de até onde o designer pode projetar esses 

exercícios que utilizem os mapas, pois não é possível colocar Santa Catarina inteira, e manter 

um nível de performance adequado, sendo necessário limitar o acesso do usuário a apenas 

áreas do tamanho e de acordo com a complexidade, com o intuito de manter a performance. 

Em relação a cada camada proposta, além da tecnologia, pela estrutura de Winn 

(2008), as camadas de aprendizado, jogabilidade e experiência do usuário foram as que 

tiveram em evidência durante o desenvolvimento do protótipo. 

Na camada de aprendizado, escolheu-se por utilizar parte do estrutura proposto por 

Yusoff (2010), onde foram utilizados três diferentes taxonomias para cada domínio de 

aprendizagem do usuário. Como o foco do protótipo foi trabalhar na habilidade de pilotagem 

do usuário, os exercícios focaram no domínio psicomotor e separados em nível de dificuldade 

relativo a cada nível deste domínio. 

Os resultados obtidos por ambos os grupos mostram que houve casos onde os 

usuários relataram que ao final da experiência já estavam controlando melhor o VANT, ou 
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que argumentaram que os últimos exercícios foram mais difíceis na teoria, porém mais 

tranquilo de serem completados na prática, pois já haviam compreendido melhor como 

pilotar. A abordagem se mostrou apropriada, pois era esse tipo de resultado que se esperava 

quando se utilizou esse método, onde os usuários percorreram pela curva de aprendizado, 

variando a performance de acordo com cada usuário. 

 Porém, o design dos exercícios do protótipo não seguiu de forma apropriada à teoria 

de fluxo e à curva de progressão de jogo utilizadas por Winn (2008) em sua metodologia 

como métodos de balanceamento. Esse problema é explícito nos resultados apontados pelos 

usuários no exercício 03, onde palavras como “frustrante” e “irritante” foram usadas para 

indicar a experiência, e frustração é exatamente a palavra que está presente no gráfico do 

canal de fluxo de Mihaly (1990 apud Winn, 2008), o exercício pediu do usuário uma 

habilidade maior do que ele havia adquirido até então, tornando frustrante a experiência. 

Como consequência, o exercício 04 acabou se tornando muito fácil, pois o exercício 03 forçou 

o usuário a aprender a controlar o VANT, em vez de ser um processo orgânico de 

aprendizagem. E, consequentemente o exercício 05 não manteve a expectativa de ser um 

exercício onde ninguém, ou poucos completariam. 

Para o produto, recomenda-se que se utilize taxonomias, assim como sugerido por 

Winn (2008), para definir exatamente o que cada nível irá trabalhar em cada domínio do 

usuário, porém que se desenvolva mais exercícios em cada nível, a fim de reforçar os 

ensinamentos. Desenvolver poucos exercícios por níveis e retirar as mecânicas de jogo, como 

foi o caso do protótipo, criou situações onde o usuário encontrou maneiras de burlar o jogo 

como método de compensação pela sua falta de habilidade. 

Em relação ao campo cognitivo, ficou explícito, principalmente em relação aos 

elementos da interface do VANT, o que acontece quando se dá menos ênfase. Sendo o 

principal exemplo o elemento da interface que mostra o ícone do VANT junto a uma seta 

apontando para alguma direção, onde a maioria dos usuários não compreenderam o que 

significava, e apenas o usuário 10 concluiu corretamente o seu uso durante o jogo. 

Quando essa interface foi projetada, tentou-se utilizar elementos semióticos aos quais 

os usuários já estivessem acostumados, ou estivessem trazendo esse conhecimento de outras 

experiências, o que funcionou por exemplo no caso da marcação de autonomia do VANT, 

onde foi reconhecido pelos usuários. 

Futuramente, recomenda-se que no cenário livre, que foi desenvolvido para o usuário 

se habituar com os controles e com a realidade virtual, coloque-se todas as informações 
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explicativas pertinentes ao controle do VANT e dos elementos da interface como painéis 

espalhados pelo cenário, onde o usuário possa ler e continuar testando ao mesmo tempo. 

As mecânicas de jogo foram influenciadas pelo projeto AirSim; como nada foi 

alterado em relação ao controle do VANT, os problemas encontrados pelos usuários em 

relação à dificuldade de controle são inerentes da plataforma utilizada. Observou-se que os 

usuários, devido à sensibilidade dos controles e à velocidade do VANT, tentavam andar o 

mais devagar possível, principalmente no início, até por terem citado que a velocidade era um 

fator que causava desconforto. 

Por isso, tentou-se contornar esse problema modificando as dimensões dos objetos 

do cenário, para dar a impressão visual ao usuário de que ele estava indo mais devagar do que 

realmente estava, o que funcionou em certos casos, para alguns usuários, mas foi relatado pelo 

usuário 09 por exemplo que ele se sentia menor do que realmente era no cenário, devido a 

escala utilizada. 

Não se recomenda esse tipo de abordagem, a não ser que seja possível garantir que o 

usuário não irá perceber essa diferença de escala, pois isso pode causar problemas ao usuário, 

como citado por LaValle (2017). Ao mesmo tempo, se alterar a velocidade do VANT, pode 

deixar de representar o seu movimento na realidade, o que faria o usuário criar expectativas 

no jogo que não serão confirmadas quando pilotar um equipamento real. 

O processo para o desenvolvimento de um protótipo de VANT em realidade virtual 

por meio da metodologia Agile com Scrum se mostrou a abordagem correta, pois permitiu ao 

pesquisador testar diferentes hipóteses durante a pesquisa, como foi visto nos diferentes 

designs dos exercícios, diferentes testes para a câmera, organização dos elementos na 

interface,  entre outros. E chegar à etapa de teste com voluntários com um produto preparado 

e cercado por menos incerteza, mas ainda com questões a serem respondidas. 

Para o desenvolvimento de um aplicativo considerado serious games em realidade 

virtual, esse protótipo mostrou que é necessário um estudo em diferentes campos acadêmicos 

multidisciplinares, como o design, pois como observado, foi necessário trazer soluções tanto 

da área de design e sistema da computação para a construção do protótipo. 

Enquanto esse trabalho foi focado no ponto de vista do designer, para futuras 

pesquisas com serious games, recomenda-se trazer diferentes visões do campo da pedagogia 

para auxiliar de forma mais profunda com o intuito de enriquecer as discussões e adicionar 

novas ideias. Para a realidade virtual, é necessário um estudo profundo em relação à 

experiência do usuário, para que seja feito um mapeamento e análise dos fatores que afetam a 
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sua experiência, principalmente a sua saúde, de acordo com cada contexto, principalmente no 

caso de utilização com VANT, onde houve variação entre a experiência de cada usuário, com 

elementos afetando alguns, mas não todos. 

A pergunta desta pesquisa foi “Como criar um sistema imersivo, empregando 

técnicas de Design, que se aproxime de um cenário real e que permita o treinamento (Serious 

game) de futuros operadores de veículo aéreos não tripulados?”. E a partir dos resultados 

encontrados, afirma-se que para criar um sistema imersivo, por meio de técnicas de Design, 

para o treinamento de usuários na operação de VANT, é necessário que o designer esteja 

preparado a trabalhar de modo multidisciplinar. Por que para projetar este aplicativo, é 

necessário que o designer esteja apto a adaptar metodologias que não são de origem da área 

do design ou jogos digitais, como Winn (2008) sugeriu fazer com as taxonomias e os 

conceitos trazido por serious game, compreenda o objeto de estudo a ser ensinado, neste caso 

foi necessário compreender como funcionam VANTs, para conseguir projetar as atividades 

necessária que resultam em o usuário adquirir conhecimento e por último, o designer deve 

estar apto a explorar a mídia pela qual ele está utilizando, a realidade virtual demonstrou-se 

no processo de design ser não só um ditador de regras, mas uma ferramenta de trabalho para o 

designer, sendo necessário adequar os conceitos a este tipo de mídia. 

Para futuras pesquisas que queiram abordar os tópicos presentes nesta dissertação e 

queiram dar continuidade a partir do resultado encontrado, o Apêndice A contém um curto 

GDD do que seria uma sugerida nova iteração do protótipo para novos testes com usuários. 

Os ajustes feitos encontrados neste documento foram todos baseados de acordo com a 

experiência de ter desenvolvido esse protótipo e dos resultados encontrados durante os testes 

com ambos os grupos. 

Espera-se que esta pesquisa contribua cientificamente ao campo de design com foco 

em mídia, neste caso especificamente à mídia de realidade virtual. Essa tecnologia ainda é 

recente, e assim como todo novo tipo de mídia, existem dificuldades e incertezas que cercam 

os seus procedimentos, e faz parte do trabalho do designer descobrir, compreender e achar 

soluções. 
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APÊNDICE A – Game Design Document v0.1 Alpha 

 

1. Logline do Jogo 

Serious game com foco de treinar o usuário a pilotar um VANT por meio da 

tecnologia de realidade virtual. 

1.1 Sinopse 

O projeto tem como objetivo ensinar o usuário a aprender a pilotar um VANT. Para 

isso, o usuário é colocado em um ambiente virtual imersivo, com a utilização da tecnologia de 

realidade virtual. 

Com o objetivo de ensinar ao usuário todo o conteúdo necessário para ele conseguir 

pilotar um VANT no mundo real, o serious game irá contextualizar e ensinar ao usuário todos 

os comandos necessários para cumprir tal tarefa. 

Primeiramente o usuário irá passar por uma série de exercícios que visam ensinar ao 

usuário as mecânicas necessárias para pilotar um VANT. Essa série de exercícios irá do mais 

simples, onde o usuário aprende comandos básicos, até a execução de tarefas complexas de 

alto nível, onde o usuário poderá demonstrar a evolução de sua habilidade. 

Por seguinte, após aprender a pilotar um VANT e passar por todos os exercícios, o 

usuário será colocado em situações semelhantes a encontradas no mundo real, com o intuito 

de replicar as emoções que o usuário terá na prática. No caso deste projeto, serão utilizados 

locais que replicam o mapa de Santa Catarina em 3D no mundo virtual, dando 

verossimilidade ao ambiente virtual praticado pelo usuário. 

Em todo o processo, o usuário irá pilotar o VANT no modo de jogo de primeira 

pessoa, e encontrará em sua interface, as informações necessárias para pilotar um VANT, 

como uma bussola para direção, informação da autonomia, sua posição no espaço geográfico 

entre outros. 

Esse processo todo será feito na realidade virtual, pois permite um novo tipo de 

imersão ao mundo virtual que plataformas tradicionais não podem reproduzir, e isso pode 

preparar o usuário de forma mais adequada para o uso de VANT na prática, porém todo seu 

processo de aprendizado passa-se a ser em um mundo virtual seguro, onde o custo de 

manutenção é menor e há pouco ou nenhum risco para a saúde do usuário. 

2. Público & Requisitos 

2.1 Público Alvo 
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Este serious game visa jovens adultos de 18 a 25 anos que queiram aprender a pilotar 

um VANT e trabalhar com ele profissionalmente, porém pode ser utilizado por idades mais 

avançadas de até em torno de 50 anos. O limite se dá pelo fato de que pessoas mais idosas 

tendem a sentir o efeito causado pela realidade virtual com maior intensidade do que os 

jovens, por isso não se recomenda aplicar esse jogo a essa faixa etária. 

2.2 Plataforma 

O serious game roda exclusivamente no Windows 10 com a utilização de óculos de 

realidade virtual. Se escolheu a plataforma do PC com Windows 10 pela sua acessibilidade, 

podendo-se atingir um público-alvo mais, e por ser de fácil acesso. 

 

2.3 Requisitos de Sistema 

Este projeto está sendo desenvolvido para que rode ao menos em óculos de realidade 

virtual produzido pela Vive denominado de HTC Vive Pro, porém nada impede que óculos de 

mesma capacidade consigam rodar o projeto. Por isso é necessário que o usuário, além de ter 

os óculos, tenha um computador que cumpra os pré-requisitos mínimos para utilizar o 

equipamento de realidade virtual desejado. 

 

3. Jogabilidade 

3.1 Visão geral 

O usuário irá passar por uma bateria de exercício de diferentes níveis para aprender a 

pilotar um VANT. Esses exercícios irão trabalhar dentro das três primeiras camadas 

psicomotores de Dave (2007) e terão como objetivo criar uma curva crescente de dificuldade 

e aprendizado ao usuário. Para isso, o usuário poderá utilizar um controle de jogo ou PIX4D. 

 

3.2 Descrição da jogabilidade  

Para o modo alpha do protótipo, o jogo terá três níveis de dificuldades, cada um 

remetente aos níveis da taxonomia de Dave (2007), imitação, manipulação e precisão. A ideia 

é criar uma curva de aprendizado e dificuldade ao introduzir separadamente em cada exercício 

as mecânicas básicas do jogo e, aos poucos, ir combinando-as para simular de forma mais 

realista como se pilota o VANT. 

 

3.3 Interfaces 
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A interface dessa versão alpha será uma transformação da encontrada no protótipo. A 

bússola deixará de ser uma barra no topo da visão do usuário e integrar-se-á ao minimapa, que 

será reintroduzido, se aproximando da realidade de como é uma bússola. 

Será adicionado, a partir do resultado dos testes com os grupos, um indicador de 

como o VANT se encontra no espaço 3D. Esse indicador substituirá o ícone que indicava 

apenas se o usuário estava olhando para a frente. 

Ao lado da barra que indica a autonomia atual do VANT, será colocada uma outra 

barra, para indicar a sua durabilidade. Essa nova barra terá indicação por %, mas também 

mudará de cor para indicar sua condição, sendo que verde representa que está 100%, amarelo 

50% e vermelho 0%. 

 
A segunda interface do jogo, o menu principal terá modificações apenas para refletir 

o conteúdo presente nesta versão alpha do jogo. O seu modo de controle continua o mesmo, 

com o usuário tendo um mouse para selecionar as opções, como demonstrado a seguir. 
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3.4 Regras 

Diferentemente do protótipo testado, essa nova versão deverá conter as regras 

referentes a cada mecânica de jogo, a fim de evitar que o usuário crie formas de completar as 

tarefas de formas diferentes das que foram propostas. 

Por isso, elementos como autonomia e durabilidade, nos exercícios que estiverem em 

efeito, ao chegarem em 0% deverão fazer com que o usuário não consiga prosseguir e tenha 

que reiniciar o exercício. 

A marcação de tempo, a não ser que o exercício demande que o usuário termine 

antes de X tempo, deverá servir apenas como medida de avaliação para juntar dados sobre o 

tempo necessário para completar o exercício. 

E por último, o usuário deverá cumprir os objetivos em ordem os quais se 

apresentam, do nível imitação até precisão, para poder progredir ao próximo exercício. 

3.4.1 Condições de vitória 

A condição de vitória será dependente de cada exercício, mas de forma geral, o 

usuário deverá cumprir os seguintes requisitos: 

• Durabilidade > 0% 
• Autonomia >0% 
• Tempo de exercício do usuário < Tempo mínimo do exercício 
• Cumprir a atividade proposta 

 

3.5 Modos de jogo 

O jogo contém dois modos de jogo, o modo de exercício e o modo livre. O modo 

exercício convém em fazer o usuário passar por uma bateria de testes, do nível mais fácil 
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(imitação), ao intermediário (manipulação) e difícil (precisão), em ordem para poder 

prosseguir. E o segundo modo de jogo, livre, é uma área aberta, com informações espalhadas 

pelo mapa que servem como lembrete ao usuário de como pilotar o VANT, e o usuário tem 

liberdade para pilotar da forma que deseja. 

No modo de Exercício, o primeiro nível, Imitação, será uma série de exercícios que 

visam introduzir e demonstrar ao usuário como funcionam as mecânicas básicas do jogo que 

estarão presentes, a tabela abaixo figura a ordem pela qual será feito este processo. 

Sendo assim, o nível “imitação”, visa introduzir ao usuário todas as mecânicas que 

ele irá encontrar nos próximos dois níveis, isolando-as para que o usuário não fique 

sobrecarregado de informações e apenas no último exercício que é pedido ao usuário que ele 

execute o exercício com todas as mecânicas acontecendo ao mesmo tempo. 

O próximo nível, manipulação, visa executar uma série de exercícios para que o 

usuário melhore suas habilidades psicomotoras, para isso ele terá que passar por uma série de 

exercícios desafiadores. A tabela abaixo demonstra os exercícios em ordem crescente de 

dificuldade. 

Para essa versão alpha inicial do jogo, a última camada, precisão, focará em pedir ao 

usuário que execute as tarefas, com maior precisão quando comparado aos exercícios 

anteriores. 

 

3.6 Exercícios do modo “Manual” 

Abaixo encontram-se três tabelas, uma para cada nível proposto a ser trabalhado com 

os usuários durante a versão alpha. Por ser uma continuação da pesquisa, recomenda-se que 

esses testes sejam com um grupo menor de pessoas, porém que seja contínuo, com múltiplas 

sessões, a fim de avaliar o processo de aprendizagem do usuário. 

Dito isso, projetou-se os exercícios seguindo a mesma lógica dos anteriores, 

ensinando os movimentos mais básicos aos usuários no início e introduzindo novas mecânicas 

de jogo ao longo que a dificuldade aumenta. Nesta iteração, a introdução de novas mecânicas 

está mais espaçada, com uma mecânica de jogo sendo introduzida por exercício, pois a 

intenção é que esses testes sejam feitos durante o período de múltiplas sessões. 

Os exercícios vão novamente só até o nível “Precisão”, pois imagina-se que para que 

o usuário consiga ir além deste nível, ele realmente esteja habituado e naturalizado com o 

produto, e para que todos que utilizem o produto cheguem neste estado, é necessário mais 

iterações destes três primeiros níveis a fim de refinar o balanceamento do progresso. 
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Exercício - Imitação Descrição 
Exercício - 01 O usuário encontra-se no cenário Livre, onde o jogo irá 

demonstrar os controles básicos para pilotar o VANT. Após 
isso, o usuário terá que repetir os mesmos comandos até que 
o jogo reconheça que o usuário imitou corretamente. 

Exercício - 02 O usuário encontra-se no cenário Livre, onde o jogo irá 
pilotar um clone do VANT do usuário até o outro lado do 
mapa, e o usuário terá que repetir a tarefa. 

Exercício - 03 O usuário encontra-se no cenário Livre, onde o jogo irá 
utilizar um clone do VANT para colidir com objetos/paredes 
para introduzir a mecânica de colisão/durabilidade do VANT. 
O usuário então terá que atravessar o mapa sem colidir com o 
chão. 

Exercício - 04 O usuário encontra-se no cenário Livre, onde o jogo irá 
utilizar um clone do VANT para colidir com objetos/paredes 
para introduzir a mecânica de colisão/durabilidade do VANT. 
O usuário então terá que atravessar o mapa, não podendo 
deixar a durabilidade chegar a 0%. 

Exercício - 05 O usuário encontra-se no cenário Livre, onde o jogo irá 
introduzir o primeiro elemento da interface do usuário, o 
relógio, utilizado para marcar o tempo do exercício, após 
isso, utilizará um clone do VANT para chegar até o ponto 
destino em menos de 2 minutos. O usuário então terá que 
repetir o mesmo caminho e vencer o tempo proposto pelo 
jogo. 

Exercício - 06 O usuário encontra-se no cenário Livre, onde o jogo irá 
introduzir o segundo elemento da interface, a bússola, onde o 
usuário irá primeiramente ser um espectador do VANT, sem 
poder controlá-lo, para que o jogo mostre todas as 
funcionalidades e significados da bussola. Após isso, o 
usuário terá controle do VANT e terá que voltar ao ponto de 
origem, utilizando a bussola para identificar aonde que deve 
ir. 

Exercício - 07 O usuário encontra-se no cenário Livre, onde o jogo irá 
introduzir terceiro elemento da interface, autonomia. 
Novamente, o usuário irá ser apenas um espectador no início, 
onde o jogo irá indicar que ao sobrevoar o VANT, ele irá 
gastar uma certa quantidade de combustível, e que ao chegar 
em 0%, ele não consegue mais controlá-lo. O usuário então 
terá que voltar ao ponto de origem, com o pouco de 
autonomia que sobrou. 
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Exercício - Imitação Descrição 
Exercício - 08 O usuário encontra-se no cenário Livre, onde o jogo irá 

introduzir o último elemento da interface, o controle de 
balanço. O jogo irá indicar que essa interface serve para que 
o usuário tenha uma referência de como o VANT está 
posicionado no espaço virtual. Após a explicação, o usuário 
irá percorrer um caminho com curvas para que consiga 
associar os seus comandos com o movimento do VANT. 

Exercício - 09 O usuário encontra-se no cenário Livre, onde o usuário terá 
que cumprir o primeiro exercício que contém todas as 
mecânicas introduzidas pelos exercícios anteriores. O usuário 
terá que sair do ponto de origem (A) e chegar ao ponto de 
destino (B). 

 
 

Exercício - Manipulação Descrição 
Exercício - 01 O usuário encontra-se em um cenário com apenas uma linha 

reta até o ponto de chegada, seu objetivo é ir do ponto (A) ao 
ponto (B) e retornar ao ponto (A). 

Exercício - 02 O usuário encontra-se em um cenário oval, onde será 
necessário sair do ponto de partida (A) e pousar nos pontos 
(B) (C) (D) e retornar ao ponto (A). 

Exercício - 03 O usuário encontra-se em um cenário com caminho oval 
onde terá que dar duas voltas para completar o exercício. 

Exercício - 04 O usuário encontra-se em um cenário onde precisa sair do 
ponto de partida (A) e chegar ao ponto de destino (B), porém 
o trajeto desse cenário contém curvas para direita e esquerda, 
formando um caminho semelhante a letra "S" 

Exercício - 05 O usuário encontra-se em um cenário onde o usuário precisa 
sair do ponto (A) e chegar ao ponto (B), porém diversas 
paredes encontram-se no caminho, forçando o usuário a 
precisar ascender e descender com o VANT para conseguir 
prosseguir. 

Exercício - 06 O usuário encontra-se em um cenário onde o caminho é 
irregular, contendo curvas, ascendências e descendências e o 
usuário precisa sair do ponto de partida (A) e chegar ao ponto 
de destino (B). 

Exercício - 07 O usuário encontra-se em um mapa semelhante ao labirinto, 
onde o usuário terá que encontrar a saída antes que a sua 
autonomia acabe. 

 
Exercício - Precisão Descrição 

Exercício - 01 O usuário encontra-se em um cenário com apenas uma linha 
reta até o ponto de chegada, seu objetivo é ir do ponto (A) ao 
ponto (B) e retornar ao ponto (A), porém é necessário que o 
usuário passe por dentro de todos os arcos, em sequência, 
para completar o exercício. 

Exercício - 02 O usuário encontra-se em um cenário oval, onde será 
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necessário sair do ponto de partida (A) passar por todos os 
arcos e pousar no ponto de destino (B). 

Exercício - 03 O usuário encontra-se em um cenário apenas em uma linha 
reta, seu objetivo é coletar todas as moedas encontradas no 
cenário e pousar na plataforma de destino (B). 

Exercício - 04 O usuário encontra-se em um cenário quadrado, onde 
existem três plataformas diferentes (B), (C), (D). O usuário 
terá que localizar e pousar nas quatro plataformas, ao mesmo 
tempo em que coleta as moedas encontradas no caminho. 

Exercício - 05 O usuário encontra-se em um cenário semelhante ao Level 
Livre, porém seu objetivo é percorrer um longo curso, onde 
terá que passar por dentro de todos os arcos, e coletar as 
moedas encontradas no cenário, sem sair do percurso 
programado. 

 

4. Visão geral do Mundo Virtual 

Para esse projeto, recomenda-se que nos exercícios o usuário seja colocado em um 

cenário neutro, sem referências com a realidade, contendo apenas os elementos relevantes 

necessários para completar os exercícios, pois o intuito nos primeiros três níveis é que o 

usuário foque na sua habilidade de pilotar o VANT e não fique distraído com elementos 

visuais que possam distraí-lo de completar a tarefa. 

 

5. Análise Técnica 

5.1 Tecnologia 

São três as tecnologias utilizadas neste projeto. A primeira é a necessidade de um 

computador com a configuração mínima de acordo com a necessidade do hardware de 

realidade virtual utilizado. Por exemplo, abaixo encontra-se os requisitos recomendados 

necessários para utilizar o HTC Vive. 

 

 
 

Componente Recomendações de sistema 

Processador Intel Core i5-4590/AMD FX 8350 
equivalente ou melhor. 

GPU NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD 
Radeon RX 480 equivalente ou melhor. 

Memória 4 GB RAM ou mais. 

Output de Vídeo HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 ou mais novo. 
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Porta USB 1x USB 2.0 ou mais novo. 

Sistema operacional Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 
10. 

 

O segundo hardware do projeto é o equipamento de realidade virtual, para esta 

dissertação foi utilizado o HTC Vive Pro, mas é possível utilizar outros equipamentos de 

realidade virtual, porém tem que se levar em consideração que cada um deles tem um poder 

de processamento diferente, fazendo com que o jogo tenha que se adequar aos seus requisitos 

para rodar sem risco ao usuário. 

O terceiro e último hardware do projeto é o LeapMotion, ou tecnologia semelhante, 

para que o usuário consiga utilizar as próprias mãos para controlar o painel de controle. 

 

5.1.1 Riscos 

Existem riscos relacionados à realidade virtual, principalmente relacionados à saúde 

do usuário durante uma sessão de jogo. Para isso, recomenda-se que sigam as instruções 

gerais encontradas no livro de LaValle (2017), a fim de compreender os limites técnicos 

impostos pelo uso da tecnologia de realidade virtual. 

Em relação ao desenvolvimento do aplicativo, haverá situações onde a tecnologia de 

realidade virtual trará a necessidade de construir os elementos do jogo de uma forma 

diferente, tendo que adaptá-los a esse tipo de mídia, principalmente as interfaces encontradas 

no jogo. 

 

5.2 Software de desenvolvimento 

O desenvolvimento deste projeto requer uma série de softwares diferentes para a 

construção do jogo.  Para construir o jogo são necessários ao menos três tipos de programas: 

1. Programa para criação de assets 3D 

2. Programa para criação de textura 2D 

3. Motor de jogo 

Para a construção de assets 3D, recomenda-se programas como Autodesk Maya, 

Autodesk 3Ds Max e Blender. Programas de criação de textura 2D recomenda-se Photoshop, 

Substance Painter e Substance Design. Já o motor de jogo, existem duas opções gratuitas, 

Unreal Engine 4 e Unity. Para esta versão alpha, recomenda-se continuar a produção do jogo 

na Unreal Engine 4.  
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APÊNDICE B - Entrevistas 

 

1. Transcrição do Usuário 01. 
 

Pesquisador: Descreva como você está se sentindo. 

Usuário: Bem tonta e enjoada. Não sei especificar quanto. Um pouquinho de ânsia, 

mas nada "ai meu deus", em algum tempo, vai melhorar. 

Pesquisador: Descreva como foi a sua experiência no geral. 

Usuário: Foi muito louco. Parecia que eu estava com problema de visão. E isso é 

estranho. Por isso eu acho que fiquei muito tonta. Mas foi legal. A minha visão estava tudo 

borrado, não conseguindo focar em nada. Tirando minha dificuldade normal de dirigir coisas 

que estão voando. Foi estranho tipo ir para frente em um analógico e subir com o outro 

analógico, enquanto eu já estou acostumada a usar apenas um para fazer ambos os 

movimentos. 

Pesquisador: Algum problema relacionado à realidade virtual? 

Usuário: Nenhum, com exceção da visão borrada. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 01. 

Usuário: É só ir até A né? Foi o mais fácil, obviamente, mas é difícil para mim que 

sou ruim em fazer essas coisas, se tu pegares alguém que jogue avião seja fácil, mas pra mim 

foi difícil, eu teria que jogar umas cinco vezes, porém foi o mais fácil. 

Pesquisador: Encontrou algum problema visual que afetou a experiência? 

Usuário: Estava tudo borrado, porém a bola vermelha estava definida, porém dava 

para ver o A. O texto que explicava o exercício estava tremendo. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 02 

Usuário: Fiquei mais tonta nesse, pois como tinha que andar mais, eu fiquei mais 

tonta. E as bolinhas não ficavam verde, fiquei bem triste. E eu não entendi porque quando 

acabou a coisa ele não morreu (Nota do pesquisador: o Usuário está falando sobre a barra de 

combustível), pois eu calculei que quando acabasse, o drone ia morrer e eu ia cair em cima da 

plataforma, logo não precisava me mover, porém não, continuei andando 

Pesquisador: Encontrou algum problema visual que afetou a experiência? 

Usuário: Não. Apenas as bolinhas que não mudaram de cor. Podia tocar algum som, 

porque às vezes tem que virar o drone para visualizar a bolinha. Eu não sabia se quando eu 

saia da plataforma, as bolinhas ficavam vermelhas novamente. 
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Pesquisador: Descreva o nível de dificuldade encontrado. 

Usuário: Foi bem mais difícil. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 03. 

Usuário: Um caos. Não entendo por que ele (o drone) vai para trás enquanto eu 

estou só subindo, botava o drone para frente e ia muito para trás, eu já sou ruim porque tem 

que ficar fazendo cálculos (para dirigir). Eu não consigo fazer reto, tinha que parar olhar pra 

frente, subia, tinha que ir para trás, fazer os cálculos, na real era mais chute do que cálculo, 

fiquei muito mais tonta com as bolinhas. Também não tinha o A, indicando para onde eu tinha 

que ir. Eu fiquei confusa, eu não lembrava aonde eu peguei a minha bolinha logo fiquei 

confusa. 

Pesquisador: Descreva como foi a sua experiência com a interface do jogo: menu 

principal 

Usuário: Dava para ler, mas depois de um momento ele começou a tremer, não sei 

se era porque eu estava tonta. No final quando tu perguntaste se eu gostaria de sair, quando eu 

voltei para o menu eu não conseguia ler nada. 

Pesquisador: Teve alguma dificuldade em manusear a interface? 

Usuário: Não, não foi difícil mirar no menu. 

Pesquisador: Descreva como foi a sua experiência com a interface do jogo: menu de 

jogo. 

Usuário: Depois de 5 minutos de jogo estava fora de foco, pois eu fico focando no 

cenário. 

Pesquisador: Toda vez que tu focavas no cenário, desfocava da interface do jogo? 

Usuário: Sim, principalmente os numerozinhos eu só conseguia ver nenhum 

número, eu só via que tinha uma barra e umas parada embaixo. 

Pesquisador: Mesmo quando estava parado? 

Usuário: Sim, porém era menos o efeito. Dava para ler por um menos. Mas quando 

começava a mover, nossa, não dava nada para ler, bizarro. 

 

2. Transcrição do Usuário 02. 
 

Pesquisador: Descreva como você está se sentindo. 
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Usuário: Legal, não estou tonto, normal. Eu já tinha testado um aplicativo em 

realidade virtual e tinha ficado desconfortável, mas agora nada, apenas às vezes o jogo ficava 

um pouco embaçado. 

Pesquisador: Descreva como foi a sua experiência no geral. 

Usuário: Foi divertido, eu fiquei com raiva na fase 3 das moedas, mas tirando essa 

parte, eu acho que foi bem divertido, foi meio frustrante, no exercício 03. Eu não conseguia 

fazer ele andar em linha reta, ficava andando em círculo, porque ele não fica parado no ar, eu 

não mexo ele mais ele continua se mexendo o que deixa difícil de colocar ele de volta no 

caminho. 

Pesquisador: Algum problema relacionado à realidade virtual? 

Usuário: Não. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 01. 

Usuário: Foi bem fácil, o mais difícil para min era pousar no quadrado no ponto, 

porque o drone ficava dando voltas ao redor do quadrado e não conseguia pousar em cima, 

passava do lado. O quadrado era grande, podia ser gigante, e eu continuaria caindo do lado. 

Pesquisador: Encontrou algum problema visual que afetou a experiência? 

Usuário: Não, só teve algumas vezes que fiquei grudado na parede, e no início eu 

confundi porque não tinha entendido qual a direção do drone e ficava indo na direção errada, 

mas quando entendi eu consegui controlar o drone. Achei fácil e compreendi a experiência. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 02. 

Usuário: Parecido o exercício, então algumas vezes eu tive dificuldade de pousar 

nos quadrados, já que eu tinha tido a mesma dificuldade no exercício anterior, mas percebi 

que já estava controlando melhor e consegui pousar mais rápido nos quadrados. No início eu 

olhei para a esquerda, porque eu acho que no início a gente tende a olhar para a esquerda, 

porém o B estava na direita então eu primeiro olhei para a esquerda e depois tive que ir para a 

direita. 

Pesquisador: Encontrou algum problema visual que afetou a experiência? 

Usuário: Sim, por que na fase anterior quando eu pousei no quadrado, tinha um 

círculo que ficava verde, porém no exercício 2 eu não sei se ele ficava verde por pouco tempo 

e eu não o vi ficando verde, então não sabia se podia ir para a próxima plataforma. 

Pesquisador: Descreva o nível de dificuldade encontrado. 

Usuário: Mais difícil que o 01. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 03. 
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Usuário: O 3 foi o da moeda. Foi mais frustrante, eram várias moedas pequenas, era 

como pousar no quadrado, só que no ar. No quadrado eu vou para baixo e fico no chão. No 

caso da moeda eu fico andando em círculo e quando tento ir para baixo eu vou muito para 

baixo e tenho que ir para cima. Tipo, é um problema tridimensional, no quadrado eu boto no 

chão no da moeda eu fico indo pra cima pra baixo esquerda e direita e não conseguia pegar, 

então ficava muito tempo tentando coletar as moeda, porém quando conseguia entender 

melhor como funcionava o drone, eu consegui pega umas duas moedas seguida pois consegui 

andar mais reto, quando consegui controlar isso, foi mais rápido, mas até chegar nesse ponto 

demorou um pouco. 

Pesquisador: Encontrou algum problema visual que afetou a experiência? 

Usuário: Não, problema não, mas moeda era feia, mas dava para ver. 

Pesquisador: Compreendeu o objetivo do exercício? 

Usuário: Sim. 

Pesquisador: Descreva o nível de dificuldade encontrado. 

Usuário: Foi o mais difícil dos cinco. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 04 

Usuário: Era aquele dos arcos. Foi muito fácil para min, de todos, por que eu já tinha 

me acostumado a pousar no quadrado final e os arcos eram bem grandes então eu conseguia 

passar fácil por ele, eu já tinha compreendi como funcionava o drone então, teve alguns eu 

tive que voltar por que não tinha consegui passar por eles, mas achei o teste fácil, porém tinha 

algumas vezes eu batia no arco e contava que ele tinha passado, por que eu escutei o som, 

então eu passei pelo lado por que já tinha contado. 

Pesquisador: Conseguisse compreender o objetivo do exercício 04. 

Usuário: Sim. 

Pesquisador: Encontrou algum problema visual que afetou a experiência? 

Usuário: Não. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 05 

Usuário: Parecido com as da moeda, porém mais fácil porque as moedas são 

menores e os arcos maiores, e como eu já tinha me acostumado em andar em linha reta e 

círculo, como o exercício não era linha reta, e sim circular, foi mais fácil de andar. Porém 

faltou um arco, e não consegui identificar qual que era e não consegui completar o exercício 

Pesquisador: Descreva o nível de dificuldade encontrado. 

Usuário: Um pouco mais difícil, mas nem tanto, porém mais fácil que o 03. 
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Pesquisador: Descreva como foi a sua experiência com a interface do jogo: menu 

principal 

Usuário: Foi tranquilo, porém a bolinha às vezes parecia estar mais para a esquerda 

quando eu olhava para esquerda, porém quando olhava para o centro, parecia estar mais para 

o centro, talvez ela estivesse um pouquinho para esquerda, porém não foi um problema sério, 

eu conseguia selecionar tudo certo. 

Pesquisador: Demorou para ele responder aos teus comandos? 

Usuário: Na hora de carregar os exercícios que ficava olhando, demorava um pouco. 

Pesquisador: Descreva como foi a sua experiência com a interface do jogo: menu de 

jogo. 

Usuário: Eu não tinha entendido o que indicava a imagem do drone com a seta. A 

energia do drone também chegava no zero e não acontecia nada. 

Pesquisador: A interface estava visível e clara? 

Usuário: Estava legível. 

Pesquisador: Alguma consideração final? 

Usuário: Sobre as moedas, eu acho que podia ser mais bonita, porém gostei do 

vermelho, não sei se amarelo ficaria bom. 

 

3. Transcrição do Usuário 03. 
 

Pesquisador: Descreva como você está se sentindo 

Usuário: Estou me sentindo bem, minha visão cansou um pouco, mas agora depois 

de já ter finalizados os exercícios, já estou bem. No último exercício me senti um pouco 

cansado, porque foi o exercício maior. 

Pesquisador: Descreva como foi a sua experiência no geral. 

Usuário: Foi a medida que foi passando os exercícios foi mais fácil de controlar ele, 

mas peguei mais o jeito de pegar o jeito de controlar ele. No último exercício ficou mais fácil 

de pegar o jeito. Mas sempre teve problema para mantê-lo em direção reta. Mas no geral esse 

foi o problema que mais me dificultou nos exercícios. Teve outras vezes que chegava nas 

plataformas, não sei se era alguma coisa que eu apertava ou do drone mesmo, que ele batia na 

plataforma e pulava fora. Foram essas duas coisas que complicou mais no início. 

Pesquisador: Algum problema relacionado a realidade virtual? 

Usuário: Nada. 
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Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 01. 

Usuário: Foi, aquela coisa que eu disse, foi o primeiro exercício que eu estava 

tentando entender como chegar na plataforma sendo que o drone não ia para frente, só para os 

lados. Mas no geral foi fácil de fazer. 

Pesquisador: Encontrou algum problema visual que afetou a experiência? 

Usuário: Único problema de visão que eu tive em todos exercícios era no momento 

da leitura da descrição da atividade, era que ficava um pouco embaçado para os lados, 

conseguia ler na frente, mas nas bordas da lente estava embaçado. 

Pesquisador: Compreendeu o objetivo do exercício? 

Usuário: Sim. 

Pesquisador: Descreva o nível de dificuldade encontrado. 

Usuário: O exercício em si foi fácil, mas por ser o primeiro tinha que pegar o jeito 

do drone. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 02. 

Usuário: Eu lembro que eu perguntei, como saber para poder passar para a próxima 

plataforma, mas no momento que eu perguntei, eu ouvi o som que a plataforma fazia, dai 

ficou bem intuitivo e pegou a ideia. Como era o primeiro exercício que acontecia isso, a 

primeira plataforma eu não peguei a ideia logo de cara (Nota do Pesquisador: pela demora do 

áudio). 

Pesquisador: Encontrou algum problema visual que afetou a experiência? 

Usuário: No final eu já tinha cansado porque tinha feito continuo com o primeiro 

(exercício) e segundo. 

Pesquisador: Compreendeu o objetivo do exercício? 

Usuário: Sim. 

Pesquisador: Descreva o nível de dificuldade encontrado. 

Usuário: Acho que foi mais difícil por que, o primeiro exercício mesmo indo para os 

lados, era mais linear para chegar, no segundo exercício além de eu estar indo para os lados 

com o drone, tinha que ir em uma plataforma e depois outra, e tinha que ajeitar o drone e 

inclusive foi esse o exercício que levou mais tempo, não tenho certeza. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 03. 

Usuário:  O exercício 3 foi da moeda. Eu achei que o desenho das moedas estava 

fraco. Mas o exercício em si, eu não peguei nenhuma moeda de frente, peguei todas de lado, 

tipo as moedas estavam todas as frente, mas eu fiz zigue-zague para pegá-las. Mas foi legal 
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que não tinha que pegar linear, não tinha ordem, isso foi legal para poder pegar melhor o jeito. 

Mas no geral foi legal. 

Pesquisador: Encontrou algum problema visual que afetou a experiência? 

Usuário: Eu acho que dava para ajeitar a sombra da moeda, para ficar embaixo. 

Tinha a moeda e a sua sombra ficava na diagonal. Não sei se não ficaria legal colocar a 

sombra embaixo da moeda para pegar melhor aonde está a moeda. Teve uma vez que eu 

fiquei embaixo da moeda, dai eu subi e não coletei a moeda, teria sido mais fácil se tivesse a 

sombra mais embaixo. 

Pesquisador: Compreendeu o objetivo do exercício? 

Usuário: Sim 

Pesquisador: Descreva o nível de dificuldade encontrado. 

Usuário: Achei mais fácil que o segundo, por que era parecido com o primeiro, por 

que era linha reta mas só tinha que pegar coisas no caminho e acho que foi mais fácil que o 

segundo, mais demorado que o primeiro, não saberia dizer se foi mais difícil, acho que coloco 

no mesmo nível que o primeiro. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 04. 

Usuário: Primeiro eu tinha o costume em jogos que tem esse tipo de exercício, você 

conseguir passar pela borda do arco e isso conta que se passou por lá. A primeira impressão 

que me surpreendeu foi que eu bati na borda do arco, às vezes contabilizava e às vezes não, 

mas me surpreendeu que tinha batido, achei que ia atravessar. Costume de jogos fazer arco de 

luz que tu não bates. Depois, o arco era bem grande e facilitava para passar, mas as vezes eu 

batia no arco e ficava apoiando na borda e ele contabilizava, eu fiquei em dúvida se tipo, o 

quando o jogo detectava que eu passei pelo arco quando eu ficava apoiando na borda e 

contabilizava ou não.  

Pesquisador: Encontrou algum problema visual que afetou a experiência? 

Usuário:  Não, além do texto do início. 

Pesquisador: Compreendeu o objetivo do exercício? 

Usuário: Sim. 

Pesquisador: Descreva o nível de dificuldade encontrado. 

Usuário: Foi mais difícil que o 01 e 03, mas não sei se mais difícil que o segundo, 

po que esse quarto era em linha reta. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 05 
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Usuário: Eu fiquei meio perdido no início, porque foi uma mudança bastante grande 

em relação em cenário, eu tinha me acostumado a entrar e visualizar tudo no exercício, então 

foi estranho ter que entrar e olhar para os lados e isso me causou uma estranheza no início. 

Acho que foi o exercício que eu tive mais que mexera cabeça para saber aonde estavam cada 

arco. Em relação ao exercício anterior, eu já tinha conseguido pegar mais o jeito de controlar 

o drone então eu conseguia mais ir em linha reta e ir para os lados quando eu queria e não o 

drone, então foi mais fácil por que eu já tinha pego o jeito o controle do drone. Foi difícil 

compreender se eu já tinha passado pelo arco ou não, porque a mudança de cor foi meio 

imperceptível, quando eu ia pegar outro arco, e olhava de longe ficava mais difícil de 

perceber. 

Pesquisador: Encontrou algum problema visual que afetou a experiência? 

Usuário: Pela variação entre o arco o exercício e a luz. 

Pesquisador: Compreendeu o objetivo do exercício? 

Usuário: Sim. 

Pesquisador: Descreva o nível de dificuldade encontrado. 

Usuário: No geral, o mais difícil foi o segundo, mas não por que ele foi mais difícil, 

mas por ser o segundo eu não estava acostumado com o controle e foi o que mais inovou no 

desafio que era ir para os lados, não em si que ele fosse mais difícil, mas era por que eu não 

tinha pego o jeito do controle. O primeiro foi mais fácil, o terceiro já tinha falado que achei no 

mesmo nível que o primeiro, o desafio era maior, mas eu já tinha pegado mais o jeito. E o 

quarto foi o mais difícil do que o primeiro e o terceiro, mas não foi tão difícil quanto o 

segundo e mesmo assim no quinto foi mais fácil que o quarto porque já tinha pegado o jeito 

do controle. 

Pesquisador: Descreva como foi a sua experiência com a interface do jogo: menu 

principal. 

Usuário: Pra mim mesmo ajustando os óculos, ficava meio complicado para ler, não 

a parte de menu, mas a de baixo as opções, era meio difícil ver entre os as letras brancas com 

o fundo cinza. 

Pesquisador: Teve alguma dificuldade em manusear a interface? 

Usuário: Não. 

Pesquisador: Descreva como foi a sua experiência com a interface do jogo: menu de 

jogo. 
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Usuário: Eu fiquei sem saber o que tinha na esquerda, por que não conseguia ver, o 

resto o que estava em cima e na direita dava para ver com clareza. 

Pesquisador: A interface estava visível e clara? 

Usuário: Foi só o que eu perguntei no início sobre o que aconteceria se chegasse a 

0%. 

 

4. Transcrição do Usuário 04 
 

Pesquisador: Descreva como você está se sentindo. 

Usuário: Estou um pouco nauseada, tipo quando anda de carro e está lendo. 

Pesquisador: Descreva como foi a sua experiência no geral. 

Usuário: Eu achei que ele foi muito sensível, isso me deu um pouco de náusea, por 

que ele vira muito rápido, e as cores ficaram muito claras acabaram influenciando, talvez 

principalmente as cores, muito claro e muita informação e deu dor de cabeça, porém lá no 

final eu já estava pegando o jeito de controlar o VANT, indo devagar, indo para frente e para 

trás, porém só no final, no início parecia tudo muito rápido e desgovernado  

Pesquisador: Algum problema relacionado à realidade virtual? 

Usuário: A realidade virtual em si já afeta a experiência como um todo, mas eu acho 

que o problema foi mais a clareza. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 01. 

Usuário: Foi horrível olhar para baixo, fiquei mal olhando para baixo e como eu 

disse no início eu não estava conseguindo controlar direito, então parecia que tudo andava 

muito rápido, então olhar para baixo. 

Pesquisador: Encontrou algum problema visual que afetou a experiência? 

Usuário: As cores do cenário, muito claro. 

Pesquisador: Compreendeu o objetivo do exercício? 

Usuário: Sim. 

Pesquisador: Descreva o nível de dificuldade encontrado. 

Usuário: Como não estava acostumada, eu achei complicado fazer o drone ir para o 

lado que eu gostaria, de 0 a 5, eu diria um 3. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 02 

Usuário: Horrível também pois tinha que olhar para baixo e conseguir pousar na 

plataforma, o drone passava e tinha que ficar dando volta e isso foi complicado. 
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Pesquisador: Encontrou algum problema visual que afetou a experiência? 

Usuário: Não, apenas o A talvez fique um pouco difícil de encontrar, pois tem que 

virar para trás para ver. 

Pesquisador: Compreendeu o objetivo do exercício? 

Usuário: Sim. 

Pesquisador: Descreva o nível de dificuldade encontrado. 

Usuário: Foi complicadinho, mas eu já estava entendendo o movimento do drone, 

então eu diria que foi um 2 de 5 a dificuldade. Sendo mais fácil, apesar que o primeiro ser só 

uma linha e chegar no ponto final, mas acho que é só uma questão de ainda estar se 

acostumando. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 03. 

Usuário: Foi um tanto irritante pois eu ficava passando da moeda e tinha que ficar 

voltando, porém ele é mais divertido, além de que o fato de não ter que ficar olhando para 

baixo ajudou bastante. O três foi melhor pois eu podia ficar olhando para cima e não para 

baixo. 

Pesquisador: Encontrou algum problema visual que afetou a experiência? 

Usuário: Não. Consegui identificar quando eu coletei e o que tinha que ser coletado. 

Pesquisador: Compreendeu o objetivo do exercício? 

Usuário: Sim. 

Pesquisador: Descreva o nível de dificuldade encontrado. 

Usuário: 1 de 5, diminui, é uma questão de entender a sensibilidade do drone, os 

exercícios foram ficando mais fácil. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 04 

Usuário: Achei o mais fácil, por que, apesar de ficar batendo no arco, eu entendi que 

se eu pousasse e subisse e fosse para frente, eu tinha um controle melhor, ai com o tempo eu 

fui tentando não pousar, mas no inicio eu fui assim, mais achei no geral mais fácil pois dava 

para ir pousando e passando pelos arcos. 

Pesquisador: Encontrou algum problema visual que afetou a experiência? 

Usuário: Não. O arco inclusive avisava quando passava por dentro. 

Pesquisador: Compreendeu o objetivo do exercício? 

Usuário: Sim. 

Pesquisador: Descreva o nível de dificuldade encontrado. 

Usuário: O mais fácil de todos. 
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Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 05 

Usuário: Foi um pouco melhor, pois as coisas estavam em cima, só que eu achei 

mais complicado por que estava mais espaçado, porém no finalzinho dele eu já estava 

conseguindo não pousar e seguir os arcos em ordem, mas só no finalzinho, achei legal e gostei 

dele. 

Pesquisador: Encontrou algum problema visual que afetou a experiência? 

Usuário: Os mesmos. 

Pesquisador: Compreendeu o objetivo do exercício? 

Usuário: Sim, porém eu fiquei em dúvida se tinha uma sequência, por isso até tentei 

passar um de cada vez certinho, mas não precisava. 

Pesquisador: Descreva o nível de dificuldade encontrado. 

Usuário: Um pouco mais complicado que o 4. 1.5 de 5. Só porque os arcos estavam 

mais espaçados, mas eu já estava controlando o drone melhor. 

Pesquisador: Descreva como foi a sua experiência com a interface do jogo: menu 

principal. 

Usuário: Ela não estava certa para min, mas não sei, estava um pouco desfocada, não 

estava 100% focada, porém se eu fechava um dos olhos, ficava melhor a visão, talvez se o 

Usuário estivesse um pouco para trás. 

Pesquisador: Teve alguma dificuldade em manusear a interface? 

Usuário: Não, isso foi tranquilo, porém a barrinha podia carregar um pouco mais 

rápido. 

Pesquisador: Descreva como foi a sua experiência com a interface do jogo: menu de 

jogo. 

Usuário: Então, aquela parte que tinha o drone e a seta, eu virava a cabeça e ela 

virava, então ela estava dizendo que era o movimento da cabeça. Pois depois eu tentei mexer 

com o controle, mas não dava. Porém não entendi exatamente qual a sua função.  

Talvez as informações podiam estar um pouco mais trás, estava muito em cima, tinha 

que virar a cabeça. Mas dava para ler. Digo sobre as caixinhas de ler o objetivo dos 

exercícios. 

Pesquisador: Alguma consideração final? 

Usuário: Talvez ter uma explicação da sigla do VANT, pois não sabia o que 

significava e achei que era alguma em relação ao objetivo. Mas achei divertido a experiência. 
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5. Transcrição do Usuário 05. 
 

Pesquisador: Descreva como você está se sentindo. 

Usuário: Agora eu estou melhor, porém durante, deu tontura e um pouco de enjoo e 

eu estava suando bastante. 

Pesquisador: Descreva como foi a sua experiência no geral. 

Usuário: Foi interessante, levou um tempo para eu me acostumar com os controle, 

fiquei confusa e eu conseguir achar orientação para me movimentar, eu tinha uma duração, 

até eu sentir mal de mais para continuar jogando, quanto mais próximo o drone ficava, dava 

mais sensação de enjoo, mas quando eu estava mais longe de objetos de referência, eu não me 

sentia mais tonta e enjoada. Eu não movimentei tanto a cabeça pois, passei boa parte do 

tempo tentando estabelecer o meu movimento para eu não me perder e ficar colidindo com as 

paredes e caindo. 

Pesquisador: Algum problema relacionado a realidade virtual? 

Usuário: Não. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 01. 

Usuário: Fiquei um pouco confuso estabelecer a orientação da direção inicial do 

drone, no caso, eu estaria com a cabeça virada para o que seria a frente e por isso eu me perdi 

um pouco na hora de movimentar nos lado e fiquei confusa com os controle e me perdi, daí 

perdi tempo e demorei mais do que é possível fazer. Demorei um pouco para me encontrar na 

plataforma para pousar. Princípio foi bem simples e não foi tão incomodo pois não tinha 

muita movimentação para os lados, linha reta era mais tranquilo 

Pesquisador: Encontrou algum problema visual que afetou a experiência? 

Usuário: Não, no máximo, eu não conseguia entender exatamente se eu estava na 

plataforma. 

Pesquisador: Compreendeu o objetivo do exercício? 

Usuário: Sim. 

Pesquisador: Descreva o nível de dificuldade encontrado. 

Usuário:  

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 02. 

Usuário: Inicialmente o texto de instrução ficou um pouco perto demais da câmera e 

precisei mover a cabeça para ler, porém se ficasse mais distante e ficaria mais confortável. As 

instruções eram simples, mas eu me perdi, não lembrei a ordem durante o exercício e tive que 
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voltar ao exercício, o texto rotacionar de acordo com a tua direção foi bom pois facilitou que 

não tive que pousar para ler. Esse me deu mais tontura, pois eram movimentos mais circular e 

tira que ficar girando a câmera, então achei que tive que parar, pois estava difícil para eu me 

sentir confortável. 

Pesquisador: Encontrou algum problema visual que afetou a experiência? 

Usuário: No máximo as instruções que estavam perto. Talvez fosse interessante se 

tivesse alguma forma de acompanhar as instruções sem ela estarem só no mapa, mas não sei 

se isso atrapalharia. Eu não tive isso, mas eu consigo imaginar a possibilidade de ter 

problema, por exemplo no primeiro exercício eu não tinha certeza se eu tinha pousado certo 

ou não pois a bola ficava verde ela ficava em um pouco especifico, e acho que seria legal se 

ficasse visível independente de como se pousou, com a plataforma mudando de cor por 

exemplo. No caso do exercício 02, dizendo que eu não acionasse a plataforma onde eu estava, 

o exercício não iria finalizar (Nota do Pesquisador: foi exatamente isso que aconteceu no 

exercício desse Usuário, porém ele não percebeu). Como eu estava bem tonta e enjoada eu 

não tomei cuidado para pousar certinho nas plataformas, só queria acabar o mais rápido 

possível. 

Pesquisador: Descreva como foi a sua experiência com a interface do jogo: menu 

principal. 

Usuário: Foi tranquila, foi bem fácil de selecionar, eu acho que as barrinhas 

demoram um pouco para preencher, mas compreensível para não selecionar a opção errada. 

Tranquilo de navegar, com clareza nos elementos visuais. 

Pesquisador: Teve alguma dificuldade em manusear a interface? 

Usuário:  

Pesquisador: Descreva como foi a sua experiência com a interface do jogo: menu de 

jogo. 

Usuário: Não me chamou atenção especial e não sabia se devia estar presentado 

atenção. Eu conseguia visualizar, visível, porém não prestei atenção. Não foquei nela, 

consegui ver, lembro dos elementos, combustível e o tempo correndo, mas não lembro do 

resto. 

Pesquisador: Alguma consideração final? 

Usuário: Achei bonito, e o enjoo e tontura que foram mais forte do que esperado, 

mas considerando que eu me considero sensível a isso, é ok eu acho. 
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6. Transcrição do Usuário 06 
 

Pesquisador: Descreva como você está se sentindo. 

Usuário: Estou bem, achei que ia ficar com mais tontura, mas estou bem. 

Pesquisador: Descreva como foi a sua experiência no geral. 

Usuário: Foi boa, só os controles ficaram um pouco confusos. Assim nos primeiros 

exercícios foi tranquilo, porém no último exercício, não sei se porque as variáveis estavam 

muito altas ou se eu já estava meio desorientado, mas achei mais complicado de controlar o 

drone exercício, não sei se foi porque foi a tarefa mais difícil. 

Pesquisador: Algum problema relacionado a realidade virtual? 

Usuário: Algumas coisas no fundo ficavam borradas, fora de foco, no fundo do 

cenário. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 01. 

Usuário: Achei fácil e tranquilo. 

Pesquisador: Encontrou algum problema visual que afetou a experiência? 

Usuário: Não. O ponto estava bem destacado ao fundo e era só seguir reto, achei 

fácil. 

Pesquisador: Compreendeu o objetivo do exercício? 

Usuário: Sim. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 02 

Usuário:  Foi um pouco mais elaborado, mas foi tranquilo chegar em cada ponto e 

voltar ao original. 

Pesquisador: Encontrou algum problema visual que afetou a experiência? 

Usuário: Não. 

Pesquisador: Compreendeu o objetivo do exercício? 

Usuário: Sim. 

Pesquisador: Descreva o nível de dificuldade encontrado. 

Usuário: Achei estava bem fácil e acessível e gostei que quando eu passei pelos três 

pontos ele deu um som indicando que eu completei a tarefa. Mais difícil que o primeiro. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 04 

Usuário: Achei que foi bem tranquilo, porque é parecido com o primeiro exercício. 

E teve um sinal que facilitou o entendimento. 

Pesquisador: Encontrou algum problema visual que afetou a experiência? 
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Usuário: Não. Foi bem tranquilo, porque era um arco seguido do outro e foi fácil de 

visualizar. 

Pesquisador: Compreendeu o objetivo do exercício? 

Usuário:  

Pesquisador: Descreva o nível de dificuldade encontrado. 

Usuário: Mais fácil que o segundo, mais difícil que o primeiro, pois tem que passar 

pelo arco. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 05. 

Usuário: Achei mais complicado, não sei se era alguma coisa no jogo ou eu que 

estava mais cansado. Tive mais dificuldade de controlar o drone para completar o exercício. 

Posicionar ele, pois mesmo tentando deixar ele parado, ele ia parar os lados e depois quando 

eu estava seguindo e fazendo o exercício eu pensei e fiz, que foi parar o drone no chão e me 

ajeitar para seguir para o próximo, e esse exercício me deixou confuso por que eu não vi 

nenhum sinal indicando que o exercício já havia sido completado, apenas no arco, então eu 

fiquei procurando, pois não estava mais acesso os arcos e completei exercício. 

Pesquisador: Descreva o nível de dificuldade encontrado. 

Usuário: O mais difícil de todos por ser mais objeto que tem que interagir e por estar 

em uma altitude maior, no exercício 02 as coisas estavam no chão e não tinha tanto objeto 

para interagir. 

Pesquisador: Descreva como foi a sua experiência com a interface do jogo: menu 

principal. 

Usuário: Gostei, achei bem tranquilo, era só apontar com a cabeça e esperar, estava 

claro  

Pesquisador: Teve alguma dificuldade em manusear a interface? 

Usuário: As barras carregaram em um tempo acessível, dava tempo de desistir. Pela 

função, ela está bem funcional. 

Pesquisador: Descreva como foi a sua experiência com a interface do jogo: menu de 

jogo. 

Usuário: Essa do drone com a seta eu reparei, mas acabei não utilizando, os números 

eu ignorei totalmente, e a gasolina eu fiquei tranquilo no momento que percebi que a gasolina 

acabava não me preocupei mais. 

Pesquisador: A interface estava visível e clara? 
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Usuário: Assim, só a mais o desenho do drone, os números eu não prestei atenção, 

mas o resto eu visualizava tranquilamente. Quando eu prestava atenção no cenário e fazer as 

atividades, eu não conseguia prestar atenção na interface, e perdia um pouco o foco. 

Pesquisador: Alguma consideração final? 

Usuário:  Acho que mais nada. 

 

7. Transcrição do Usuário 07. 
Usuário não esteve apto a fazer a entrevista. 

 

8. Transcrição do Usuário 08. 
 

Pesquisador: Descreva como você está se sentindo. 

Usuário: Um pouco enjoada e um pouco cansada. 

Pesquisador: Descreva como foi a sua experiência no geral. 

Usuário: Eu nunca pilotei um drone eu não tenho sei direito como comparar, mas 

primeiro eu achei um pouco em questão de controle, complicado, saber como controlar 

direito, por que falar e fazer são coisas diferentes, então até entender que virar o analógico faz 

isso e aquilo foi um pouco complicado de pegar e tanto que mais no final eu consegui pegar e 

mexer. 

Pesquisador: Algum problema relacionado a realidade virtual? 

Usuário: Não. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 01 

Usuário: Foi meio, não foi dizer que foi de boa, porque eu tive um pouco de 

dificuldade, mas depois de pegar foi até um auxílio para os próximos exercício.  

Pesquisador: Encontrou algum problema visual que afetou a experiência? 

Usuário: Não que eu me lembre. 

Pesquisador: Compreendeu o objetivo do exercício? 

Usuário: Sim 

Pesquisador: Descreva o nível de dificuldade encontrado. 

Usuário: Diria que 0 a 10, 5, porque pra min foi um pouco complicado, mas depois 

que pega o jeito é de boa. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 02 
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Usuário:  Foi mais de boa que o primeiro, principalmente porque eu consegui pegar 

direitinho como pousar o drone. 

Pesquisador: Encontrou algum problema visual que afetou a experiência? 

Usuário: Acho que não, é mais que aconteceu que eu pousei em todas as 

plataformas, só que dai eu vi que não ficou verde, daí eu acho que é era pra ter ido ir na 

plataforma, esperar o tempo em todas e depois e ir pro próximo, faltou ter visto que deu o ok 

ou não, foi algo que afetou mas por um menos 'e uma questão de aprender. 

Pesquisador: Compreendeu o objetivo do exercício? 

Usuário: Sim. O texto disse "vai na plataforma A B C," porém entre isso e o 

próximo texto tinha um E maiúsculo, daí eu fiquei confusa com a frase. 

Pesquisador: Descreva o nível de dificuldade encontrado. 

Usuário: Com certeza mais difícil que o primeiro (Nota do Pesquisador: 

Perguntado se o usuário concorda que: "O design do segundo é mais difícil que o primeiro, 

porém ele se tornou mais fácil por que tu se acostumaste com o controle"). 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 03. 

Usuário:  Um pouco frustrante. Tava lá certinho as moedas alinhadas, daí fugi de um 

e até tentar alinhar para pegar todas as moedas, ela foi um pouco mais complicada para min e 

pouco frustrante, mas deu de boa. Na minha opinião é o exercício mais difícil que os outros. 

Pesquisador: Encontrou algum problema visual que afetou a experiência? 

Usuário: Não. 

Pesquisador: Compreendeu o objetivo do exercício? 

Usuário: Sim 

Pesquisador: Descreva o nível de dificuldade encontrado. 

Usuário: Mais difícil que todos. Não sei se é por conta de não conseguir pegar em 

linha e ter que realinhar, mas também diferente dos círculos que tu tem que ir no meio, eu 

achei ele de pegar a moeda exigia mais precisão no deslocar, pra min foi mais difícil por que 

tinha que ter mais precisão no deslocamento do drone. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 04. 

Usuário: Foi muito legal e divertido, porque foi direto e isso deu uma animação. 

Pesquisador: Encontrou algum problema visual que afetou a experiência? 

Usuário: Não. 

Pesquisador: Compreendeu o objetivo do exercício? 

Usuário: Sim 
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Pesquisador: Descreva o nível de dificuldade encontrado. 

Usuário: Talvez, não sei tipo, porque pra mim foi bem deboa, mas não sei se foi 

sorte. Porque, as vezes eu estava pegando o controle melhor, também não sei se o exercício da 

moeda facilitou o controle, então eu só pensei "vai,vai,vai,vai". Eu acho que o nível está mais 

difícil que o 1 e o 2 mais foi mais fácil de ser executado. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 05. 

Usuário: Também foi um pouco frustrante, mas teve um momento que foi nesse 

exercício que eu consegui pegar o jeito de controlar, por que eu consegui o 1 2 e 3 círculos de 

boa, a partir disso deu uma parada, mas depois consegui completar. Foi desafiante mais 

consegui. Maior dificuldade foi direcionar e tipo "eu queria ir para direita, mas continuava 

indo pra direita, dai eu perdia a direção mais facilmente". 

Pesquisador: Encontrou algum problema visual que afetou a experiência? 

Usuário: Não 

Pesquisador: Compreendeu o objetivo do exercício? 

Usuário: Sim 

Pesquisador: Descreva o nível de dificuldade encontrado. 

Usuário: Eu achei esse exercício difícil, mas foi legal e desafiador e ficaria no 

quarto mais difícil, só mais abaixo que o terceiro exercício. 

Pesquisador: Descreva como foi a sua experiência com a interface do jogo: menu 

principal. 

Usuário: Eu achei de boa, já estava acostumada, mas enquanto eu tentava ajustar o 

óculos foi um pouco difícil de selecionar qual o tutorial por que a letra branca com o fundo 

branco dificultou a leitura, só quando ajustei e ficou bem focado que eu consegui ver qual era 

qual. E, não que isso atrapalhou, mas acho que quando eu fui para o exercício 05 eu não 

estava no meio da interface, eu estava um pouco deslocada para a esquerda. Eu acho que 

quando eu tentava ler o tempo e a letra era branca, dificultava a leitura por causa do fundo do 

cenário. 

Pesquisador: Teve alguma dificuldade em manusear a interface? 

Usuário: Não, foi bem de boa. 

Pesquisador: Descreva como foi a sua experiência com a interface do jogo: menu de 

jogo. 

Usuário: Eu achei de boa, tipo, acho que tinha algumas coisas lá que eu não acabei 

notando, teve alguns elementos que eu percebi mas não compreendi o que era, talvez por que 
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eu nunca tenha dirigido algum drone, tinha o ícone do drone, então tinha algumas coisas 

estavam lá que eu não compreendia o por que estavam lá, como por exemplo, o ícone do 

drone com a seta. No mais é isso, tinha lá o tempo de jogo, o que imaginei que era o tempo de 

jogo. 

Pesquisador: A interface estava visível e clara? 

Usuário: Sim. 

Pesquisador: Alguma consideração final? 

Usuário:  Mais nada. 

 

9. Transcrição do Usuário 09. 
 

Pesquisador: Descreva como você está se sentindo. 

Usuário: Um pouco de náusea mais de um nível 1 a 10, seria algo perto de 1, algo 

quase nenhuma diferença, mas estou me sentindo diferente de antes de começar. 

Pesquisador: Descreva como foi a sua experiência no geral. 

Usuário: Confuso, é algo que mesmo com os controles na tela durante o tutorial é 

algo que demora um tempo a se habituar aos controles principalmente já tendo experiência em 

jogos de vídeo convencionais onde os controles respondem de forma diferente, aí é um pouco 

confuso no começo e demora um tempo até pegar de fato o que os botões realmente fazem e a 

sua sensibilidade e essas coisinhas menores, mas no geral é algo compreensível. 

Pesquisador: Algum problema relacionado a realidade virtual? 

Usuário: Não, foi bem tranquilo, também talvez por que já tenha usado realidade 

virtual, não é a primeira vez, então a questão de se habituar com o ambiente é mais tranquilo 

comparado com alguém que nunca usou, mas algumas coisas que ficam um pouco confusa é a 

escala, no simulador tu parece muito pequeno comparado ao ambiente então demora 1 minuto 

ou dois para se acostumar com o teu tamanho em relação ao ambiente. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 01. 

Usuário: Foi, como de esperado, foi o mais tranquilo, mas ainda assim tive alguns 

erros de velocidades, apesar do exercício livre, coisa como precisão e velocidade não estavam 

bem treinado, mas no geral foi o mais fácil por que era só ir em linha reta 

Pesquisador: Encontrou algum problema visual que afetou a experiência? 

Usuário: Nenhum, isso foi tipo depois de ter calibrado os óculos, foi tranquilo, sem 

problema durante o jogo. 
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Pesquisador: Compreendeu o objetivo do exercício? 

Usuário: No geral sim, o objetivo era claro e específico. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 02 

Usuário: Foi quase a mesma em relação ao exercício 01, girar o drone foi algo bem 

compreensível no treino livre, os mesmos problemas do exercício 01 com dificuldade em 

velocidade e precisão e na hora de pouso, e um pouco de confusão no exercício, tipo quando 

pousa na primeira plataforma, tu tem uma confirmação visual, tem uma contagem regressiva e 

a bolinha vai de vermelho para verde, enquanto nas outras duas plataformas isso não 

acontece, e isso deixa um pouco de confusão se o objetivo foi cumprido para passar para 

próxima, tirando isso os controles foram tranquilo e completar foi fácil. 

Pesquisador: Encontrou algum problema visual que afetou a experiência? 

Usuário: Nenhum problema visual, o jogo se manteve estável durante todo o 

exercício, com exceção dos problemas das plataformas. 

Pesquisador: Descreva o nível de dificuldade encontrado. 

Usuário: Baixa, algo simples, objetivo claro, mas na confusão do objetivo fica a 

falta de confirmação que teve na primeira plataforma que foi pousada. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 03. 

Usuário:  Poderia ter sido mais fácil para mim se eu não tivesse essa dificuldade com 

manter a estabilidade do drone, por que todas as moeda estavam em linha reta, mas eu 

acabava  ganhando ou perdendo altitude muito fácil e eu algumas vezes no desespero virava o 

drone para um lado que não deveria ir, mas consegui pegar todas as moeda em linha reta na 

ordem que estavam sem ter que voltar, consegui fazer de forma ordenada mesmo que tivesse 

algum desvio de trajeto. 

Pesquisador: Encontrou algum problema visual que afetou a experiência? 

Usuário: Não. 

Pesquisador: Compreendeu o objetivo do exercício? 

Usuário: Claro de pegar todas as moedas. 

Pesquisador: Descreva o nível de dificuldade encontrado. 

Usuário: Não chega a ser médio, é entre fácil e médio, é um exercício simples com 

certa facilidade de ser cumprido, porém com algumas dificuldades no meio do caminho para 

manter uma consistência. Mais difícil que os anteriores, um pequeno acréscimo de 

dificuldade. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 04. 
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Usuário: Entendi o objetivo, estava bem explícito qual era a sequência, porque todos 

os arcos estavam enumerados, o objetivo estava bem claro na tela que era passar na ordem por 

todos os arcos e pousar do outro lado. Dificuldade menor que o exercício 03, os arcos eram 

maiores que as moedas que tinha que pegar, a ordem o objetivo estava claro, apesar que no 

exercício 03 não tivesse algo especificando que precisava pegar em ordem, não estava 

explícito se era ou não. Como o exercício 04 estava explicado ordenadamente que era pra ser 

feito em ordem foi mais tranquilo. Cumprimento do objetivo foi mais fácil porque os arcos 

eram maior, então erros de altitudes e direção eram mais fáceis de serem contornados pelo 

fato de que o espaço ser bom para dar liberdade de erros. Sem problemas visuais nenhum, 

nada que fugiu do esperado, confirmação de quando passava, apesar de pouco tempo, já que o 

arco ficava para trás, mas acendia uma luz verde. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 05. 

Usuário: O objetivo podia ser mais claro, porque texto dizia passar por todos os 

arcos, mas não dizia se tinha uma ordem ou não se eu podia fazer no sentido horário ou anti-

horário, ou arcos alternados e depois voltando, faltou essa especificado, ou não, mas não tinha 

nada na descrição que limitasse, mas nada dizendo que estava certo fazer de outro jeito que 

não fosse em ordem. Sem problema visual, dificuldade média, porque os arcos eram menores 

com uma altitude fixa e uma distância maior entre os arcos, ou por um menos a distância 

percebida. Mas sem grandes dificuldades, mas fiz do jeito que eu achei que tinha de ser feito, 

em ordem e sentido horário. 

Pesquisador: Descreva o nível de dificuldade encontrado. 

Usuário: Foi, do mais fácil ao mais difícil, foi 1< 2< 4< 3< 5. 

Pesquisador: Descreva como foi a sua experiência com a interface do jogo: menu 

principal. 

Usuário: Por já ter experiência com realidade virtual, foi algo familiar e intuitivo que 

é manter o ponto parado, dentro do retângulo que tu quer selecionar, acho que poderia ser 

diferente, utilizando controle, mas fácil de usar, já que eu já estou familiar. Podia ser mais 

rápido para carregar a barra, não é demorado, mas devido a natureza do botão, por ser 

movimento, que é confirmar que é a opção que tu queres, ele te dar um de mais para mudar de 

opinião. 

Pesquisador: Teve alguma dificuldade em manusear a interface? 

Usuário: Nada. 
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Pesquisador: Descreva como foi a sua experiência com a interface do jogo: menu de 

jogo. 

Usuário: É clara, mas senti falta de, pelo fato de, a falta de não ter nenhum indicador 

de inclinação, seja na câmera do drone, com ela girando de acordo com o drone ou um 

indicador semelhante a seta que tem para mostrar a frente do drone, isso é algo que eu senti 

falta, por que pode dar confusão quando tua cabeça está para frente e o drone começa fazer 

alguns movimentos e tu não sabe o quão inclinado ele está ou qual lado, ou quando tu para de 

mexer no controle ele fica parado. A bússola ali em cima, eu sabia que estava ali, mas as 

informações não pareciam ser tão relevantes quanto o ícone do drone com a seta para onde 

está apontando, ou o próprio o ambiente aonde estar o drone, fora da interface. E o indicador 

de combustível funciona, ele diminui conforme tu usas o drone. 

Pesquisador: A interface estava visível e clara? 

Usuário: Tudo estava bem claro e simples para você conseguir ler sem ter que parar 

de pilotar o drone, e informação que tu consegues só bater o olho rápido e continuar. Mas 

talvez porque eu não tive muito uso da bússola, talvez se precisasse eu perderia mais tempo 

para ver isso. Tudo estava bem claro, como se fosse um plano só. 

Pesquisador: Alguma consideração final? 

 

 

10. Transcrição do Usuário 10. 
 

Pesquisador: Descreva como você está se sentindo. 

Usuário: Então, logo que paro o jogo, assim, a hora que saiu do jogo, eu estava com 

muita náusea, mas na hora que tirou o capacete, foi diminuindo aos poucos. O primeiro 

exercício ali eu senti náusea, tirei o capacete e a  náusea foi diminuindo, dai eu entrei no 

segundo depois de descansar, e tinha ali B C D, dai no que fui até o B deu um pouco de 

náusea, na hora que virei pro C a náusea ficou mais forte, dai quanto mais ia girando, indo pro 

D e depois para o ponto inicial, ficou mais forte. Então conforme eu tinha que mudar a 

direção para onde eu ia a náusea aumentava. Mas depois que eu terminei e tirei o capacete, a 

náusea foi baixando de volta aos poucos. 

Pesquisador: Descreva como foi a sua experiência no geral. 

Usuário: É difícil de aprender, um pouco de difícil. Tu pega o joystick, tu entende 

tranquilamente que se tu só empurra o joystick para frente ou para baixo, ele sobe ou desce, e 
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ai tem a dificuldade de aprender do jeito de tu pilota o drone e associar isso com a direção que 

tu estar correndo, é fácil entender que tu vai pra frente ou pra baixo mas é difícil usar isso 

para se deslocar no espaço. Então, eu achei um pouco difícil de cruzar a informação do 

joystick esquerdo com o direito, achei tranquilo o esquerdo, mas o direito é difícil de entender 

a orientação do drone e a direção que tu estás indo. Dificuldade de relacionar o esquerdo com 

direito. 

Pesquisador: Algum problema relacionado a realidade virtual? 

Usuário: Na questão do joystick não, eu consegui entender o que cada um fazia e 

não achei que RV atrapalhou. Achei tranquilo perceber a profundidade, então eu sabia o quão 

longe eu estava de onde eu devia estar. Para mais que eu tinha dificuldade controlar para 

aterrissar aonde eu queria, eu sabia a distância que eu estava. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 01. 

Usuário: Eu peguei, li que tinha que ir até o ponto A, então eu decolei e fui em 

direção já que tinha um A bem grande e ai eu vi e fui na direção, mas quando eu cheguei 

fiquei em dúvida o que eu tinha que fazer com o ponto A, se eu tinha que bater na placa preta 

com o ponto A, ou se eu tinha que aterrissar em cima do ponto do A, mas não, por que era um 

plano, daí por fim eu vi que uma plataforma no chão embaixo, daí sim eu tentei dar a volta e 

aterrissar ali. Foi tranquilo, se eu tentasse de novo eu conseguia fazer com bem mais 

facilidade, por que o que me atrapalhou muito foi ficar na dúvida no que fazer quando cheguei 

perto da placa A. 

Pesquisador: Encontrou algum problema visual que afetou a experiência? 

Usuário: Então, quando estava na dúvida do que tinha que fazer com a placa com a 

letra A, eu passei por cima da placa e fui atrás dela, dai eu vi que tinha que a plataforma, dai 

eu fiquei preso entre a parede e a placa, dai eu percebi que eu fiquei preso entre a parede e a 

placa que eu não estava vendo, dai no que eu percebi, eu dei o contorno para pousar, mas eu 

fiquei ciente que era um problema visual e não fiquei preso sem entender o que estava 

acontecendo. 

Pesquisador: Descreva sua experiência no exercício 02 

Usuário: Eu li que eu tinha que ir nas plataformas na ordem, e eu procurei aonde 

estava a primeira e a segunda antes de decolar, dai eu sei aonde tem que ir, dai eu só decolei e 

ajustei a direção em direção a plataforma B para tentar seguir o mais reto possível até lá. 

Então eu tentei manter essa linha reta até lá, perdi um pouco de controle, cheguei lá tentei 

pousar, dei uma errada e tentei corrigir e aí eu apontei de novo para seguir a mesma ideia, 
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decolei e apontei até chegar lá. Dai eu percebi que, meio que enganando o jogo, de chegar o 

mais perto possível e deixar o drone bater no chão, e dai depois decolar novamente fazendo a 

correção, meio que igual jogo de golfe, deixa a bola perto do buraco e depois só tentar acetar 

no buraco, meio que acabei contornando a minha falta de controle do drone dessa maneira, eu 

sei que para eu aprender a pilotar um drone não seria muito útil, mas para cumprir a tarefa eu 

achei mais fácil assim. Então eu decolava, ajustava a direção que eu queria, seguia reto até 

mais perto, deixava cair e depois decolava para chegar. 

Pesquisador: Encontrou algum problema visual que afetou a experiência? 

Usuário: Nesse não, desde o início eu vi bem de longe as plataformas que eu queria 

ir então eu não fiquei na dúvida, não teve nenhum elemento que me deixou na dúvida. 

Pesquisador: Compreendeu o objetivo do exercício? 

Usuário: Acredito que sim. De ir nas plataformas nas ordem, eu assumi que sai da A, 

dai eu fui na B D, eu acho que tinha a E? não tenho certeza, eu fui até a última plataforma e 

voltei para a primeira. 

Pesquisador: Descreva o nível de dificuldade encontrado. 

Usuário: Dificuldade de compreender e solucionar a tarefa é tranquilo, eu entendi o 

que tinha que fazer o tempo todo. A dificuldade maior era realmente controlar o drone, devido 

a dificuldade de controlar o joystick esquerdo com o direito ao mesmo tempo, então eu 

levantava com o esquerdo e só depois eu usava o direito. A tarefa em si não parece ser 

complicada, mas o controle do drone é bem difícil. 

Pesquisador: Descreva como foi a sua experiência com a interface do jogo: menu 

principal. 

Usuário: Foi bem tranquilo, por que assim que eu entrei no nível, no jogo, eu vi que 

tinha uma bolinha, um indicador, então com a instrução eu botei em cima da onde eu queria 

pressionar, e deixava bem claro que tinha que deixar em cima e esperar a barrinha encher, isso 

foi tranquilo. Eu já esperava a forma como ela se comportaria quando eu segurasse o 

indicador em cima do botão. Tive clareza nos elementos e não achei que as barrinha 

demoraram para carregar a ponto de afetar a minha experiência com o jogo. 

Pesquisador: Descreva como foi a sua experiência com a interface do jogo: menu de 

jogo. 

Usuário: Tinha o indicador de combustível, que no início me deixou um pouco 

apreensível, porque estava acabando e não sabia o que aconteceria. Daí em cima tinha os 

números que dá a indicação em graus da rotação, que ti da uma noção da direção, mas não 
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acabei utilizando muito, mas não sei dizer o porquê, não me ajudou muito a orientar, não sei 

se é por que a solução da interface não chamasse a atenção, eu conseguia ler claramente, mas 

por algum motivo eu não recorria aquela interface para ir aonde eu queria ir, eu sabia que 

estava ali, mas não me senti instigado a usar essa interface. Mais para o lado tinha o drone 

com uma setinha, e no primeiro momento não entendi para que servia, porque o drone e a seta 

não pareciam se mexer independente do que eu fazia com o joystick ou direção eu estava 

indo, depois eu percebi que era em relação da minha cabeça com o drone, mas eu segurei 

minha cabeça presa no lugar, não sei se para evitar a náusea, não sei, tentei ficar pilotando o 

drone com a cabeça parada o tempo todo. 

Pesquisador: A interface estava visível e clara? 

Usuário: Sim, inclusive quando termina o nível tem o tempo que tu levaste ali e talz, 

foi bem tranquilo de ler os textos. 

Pesquisador: Alguma consideração final? 

Usuário:  O que senti bastante dificuldade foi de ter um feedback da posição do 

drone, de sua orientação, se eu estou com o joystick da direita inclinado para frente, eu sei que 

ele esta inclinado para frente, porém eu não sei o quanto, então eu tenho muita dificuldade em 

saber a inclinação do drone enquanto estou pilotando ele. Fica difícil entender o qual 

inclinado eu estou na direção, de saber a posição do drone no espaço, por que pela câmera eu 

não tenho, já que ela não inclina com o drone, já que parece que ela está como se tivesse presa 

em um gimbal, então eu senti falta de um feedback da orientação do drone. 

APÊNDICE C – IMAGENS DO PROTÓTIPO 
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