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RESUMO  

Objetivo: Esta pesquisa tem como proposta realizar experiências didáticas envolvendo a 

interpretação dos projetos do Centro de Referência para Assistência Social, no contexto da 

construção civil.  

Design/Metodologia/Abordagem: A primeira experiência ocorreu através da análise das 

plantas bidimensionais em formato .PDF (Portable Document Format) e a segunda através da 

realidade virtual com uso de modelo BIM (Building Information Modeling). Foram aplicados 

questionários e foi utilizado o aplicativo BIMx em dispositivo móvel para realização das 

interpretações do projeto. Busca-se compreender as ações, pensamentos e sensações dos 

participantes nas experiências por meio da jornada do usuário seguindo a abordagem do 

Design Thinking. 

Resultados: Os participantes encontraram dificuldades e dúvidas na interpretação do projeto 

por meio dos arquivos PDFs. Porém, identificaram informações relevantes com facilidade pelo 

uso do ambiente imersivo através da realidade virtual no modelo BIM. 
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Originalidade/valor: Percebe-se que a experiência de aprendizagem por meio de tecnologias 

imersivas possibilitou vivenciar a sensação na perspectiva do usuário do espaço arquitetônico e 

promoveu a investigação, descoberta e engajamento dos participantes. 

 

Palavras-chave: Realidade virtual. Aprendizagem. Tecnologia imersiva. 

 

“USER JOURNEY MAP” AND “VIRTUAL REALITY” IN 

CIVIL CONSTRUCTION 

 

ABSTRACT 

Goal: This research aims to carry out didactical experiments involving the interpretation of 

projects of the “Centro de Referência para Assistência Social”, in the civil construction context. 

Design / Methodology / Approach: The first experiment occurred through the analysis of two-

dimensional plans .PDF (Portable Document Format) format and the second through virtual 

reality using BIM (Building Information Modeling). Questionnaires were applied and the BIMx 

mobile application was used to perform the project interpretations. We seek to understand the 

actions, thoughts and feelings of participants in the experiences through the “User's journey 

map” following the approach of Design Thinking. 

Results: Participants encountered difficulties and doubts in interpreting the project through 

PDF files. However, they easily identified relevant information by using the immersive 

environment through virtual reality in the BIM model. 

Originality / value: It is noticed that the learning experience through immersive technologies 

made it possible to experience the sensation from the perspective of the user of the architectural 

space and promoted the research, discovery and engagement of the participants. 

 

Keywords: Virtual Reality. Learning. Immersive technology. 
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1 INTRODUÇÃO 

A construção civil tem passado por transformações em seus processos com a introdução 

de inovações tecnológicas no setor. Uma dessas inovações é o advento do BIM (Building 

Information Modeling) a nível mundial, cuja implementação já é realidade no Brasil. BIM pode 

ser descrito como a construção virtual de uma edificação, ambiente urbano ou outro produto 

relacionado ao setor, compreendendo todo o ciclo de vida ou etapas de projetos relacionadas à 

atividade (Eastman et. al., 2014). 

Conjuntamente, surgem os ambientes imersivos caracterizados pela realidade virtual, 

realidade aumentada, jogos 3D, simulações digitais, dentre outros, que dão suporte ao emprego 

de mídias e tecnologia no meio profissional e também nos ambientes educacionais, 

especialmente nas áreas relacionadas à construção civil e design (Cavalcanti & Filatro, 2018; 

Cortelazzo et al.2018). 

Para Cavalcanti e Filatro (2018), ambientes imersivos são promessas também para a 

educação, porém, apresentam inúmeros desafios nesta área, como definição de um modelo 

pedagógico claro. Ainda na área de educação, existem pesquisas que introduzem novas 

alternativas de ensino-aprendizagem e que consideram o uso dessas inovações tecnológicas em 

sala de aula, tais como os ambientes imersivos, BIM, Design Thinking, dentre outros (Tajra, 

2019; Cortelazzo et al.2018; Brown, 2010). 

A intenção deste trabalho é realizar experiências didáticas envolvendo alunos de 

arquitetura e urbanismo e de engenharia civil, usando a abordagem do Design Thinking através 

da ferramenta conhecida como jornada do usuário e, da realidade virtual com o apoio de um 

modelo BIM para interpretação de projetos.  

As experiências envolveram a interpretação do projeto do Centro de Referência para 

Assistência Social, um projeto público do Governo do Estado de Santa Catarina, através das 

plantas bidimensionais em formato Portable Document Format (.PDF) e através da realidade 

virtual por meio de um modelo BIM. Para isso, foi utilizado o aplicativo BIMx em dispositivo 

móvel. Busca-se compreender as ações, pensamentos e sensações dos participantes nas 

experiências realizadas por meio da jornada do usuário, seguindo a abordagem do Design 

Thinking. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 A JORNADA DO USUÁRIO NA ABORDAGEM DO DESIGN THINKING 

Design Thinking, ou pensamento de design, é uma abordagem inovadora que influencia a 

vida das pessoas. Nasceu a partir de uma empresa de consultoria chamada Ideo, no Vale do 

Silício, que adotava essa abordagem para encontrar soluções e dar respostas a problemas 

complexos (Brown, 2010) 

Essa abordagem pode ser aplicada em quatro grandes áreas de conhecimento: (1) 

comunicação visual, (2) produtos e materiais, (3) atividades e organização de serviços e (4) 

problemas complexos e gestão de vivências, trabalho, diversão e ensino (Buchanan, 1992).  Esta 

última área preocupa-se em explorar o papel do design no desenvolvimento e integração de seres 

humanos em ambientes colaborativos e, de realizar a análise funcional das partes em situações 

complexas. O autor complementa que essas quatro áreas estão interconectadas e que contribuem 

entre si. 

A busca constante por inovação está presente em diversas situações, como nas empresas, 

nos novos produtos, nos sistemas educacionais, na construção de novos espaços, dentre outros 

(Beckman & Barry, 2007). Estes autores propõem um processo de inovação genérico que está 

baseado em Design Thinking na aprendizagem e podem ser utilizados em diversas  áreas, 

incluindo na educação. 

A D.School, Escola de Design de Stanford, produziu um material que enfatiza a 

importância das etapas do Design Thinking na solução de problemas. Essas etapas contemplam a 

fase inicial de empatia, a definição, a ideação, a prototipagem da solução e o teste da solução 

proposta (Figura 1). Neste material são disponibilizados um conjunto de ferramentas e métodos 

que podem ser utilizados para aplicação do Design Thinking na solução de problemas nas 

diferentes etapas, tais como: assumir um plano de pensamento inicial, estar preparado para as 

entrevistas, entrevistar com empatia, mapa de jornada, brainstorming e outros (D.School, 2018). 
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Figura 1 - Etapas do Design Thinking 

 

Fonte: D. School (2018, p.4) 

O mapa mental é uma das ferramentas utilizadas para organizar e representar 

conhecimentos utilizados no Design Thinking. Esse mapeamento conceitual de ideias de design 

pode ser construído em estruturas maiores, fornecendo outros meios de aprendizagem pela 

assimilação de novos conceitos e proposições. O Arquiteto Norman Foster juntamente com sua 

equipe utilizou do mapa mental com a metodologia ICF (Issues-concepts-forms) para propor a 

edificação do Mediatheque in Nimes, localizada ao lado de uma edificação histórica. Além disso, 

este autor apresenta o Web-PAD, uma ferramenta utilizada para aplicação da metodologia ICF 

no processo de projeto da arquitetura (Oxman, 2004). 

Outra ferramenta usada na fase inicial do Design Thinking é o mapa de empatia (Figura 

2), que é uma ferramenta para ajudar a sintetizar as observações e extrair insights inesperados de 

experiências envolvendo pessoas. O mapa de empatia identifica necessidades (o que o usuário 

diz, pensa, fala e sente) e ideias de grupos sobre um determinado problema (D.School, 2018). 

Figura 2 - Exemplo de mapa de empatia 

 

Fonte: D. School (2018, p.18) 
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A jornada do usuário é uma alternativa para uso nas etapas do Design Thinking, em geral, 

aplicado para compreender o processo de uma pessoa ou de um grupo por meio de uma 

experiência, considerando detalhes desse processo que podem contribuir para a geração de novas 

ideias. Criar um mapa de jornada é uma maneira de pensar sistematicamente sobre as etapas ou 

marcos de um processo experimental e pode ser usado para o próprio trabalho de empatia ou para 

comunicar descobertas a outras pessoas (D.School, 2018). 

Atualmente, existem estratégias aplicadas ao campo educacional seguindo as etapas 

propostas para o Design Thinking, a exemplo do mapa de empatia e do brainstorming, 

enfatizando que os grupos mais experientes podem vir a adotar novas ou diferentes estratégias 

(Cavalcanti & Filatro, 2018). 

Na solução de problemas complexos, a principal preocupação inicia em uma determinada 

área, mas a inovação acontece quando esse problema é colocado em outras áreas para permitir a 

reflexão e formulação de novas questões e ideias (Buchanan, 1992). Esses experimentos e as 

ferramentas usadas pelos designers thinkers podem contribuir para reposicionar problemas  

arquitetônicos com o auxílio de indivíduos ou grupos devendo  ser estudados da perspectiva  

experiencial do público-alvo ou dos usuários. 

 

2.2 A REALIDADE VIRTUAL E O BIM NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

A realidade virtual é uma tecnologia gerada por computador que possibilita ao ser 

humano imergir em um ambiente criado digitalmente. São combinadas ações de imersão e 

interação, criando ambientes que permitem experiências imersivas e senso de presença do 

usuário em um mundo virtual (Freitas e Ruschel, 2010). A realidade virtual pode ser 

caracterizada também por formas não imersivas, sendo utilizada em jogos e manipulação de 

maquetes (Grilo et al., 2018).  

 A digitalização em arquitetura surgiu inicialmente com o Computer Aided Design (CAD) 

que não proporcionava facilidades visuais aos projetistas e clientes, mas com a criação dos 

ambientes virtuais é possível vivenciar e habitar internamente os projetos antes de construí-los. A 

tridimensionalidade e a disponibilização de diferentes pontos do projeto, externos e internos, 

possibilitam percursos interativos trazendo maior nível de compreensão. Os percursos virtuais 

facilitam a análise do projeto e criação de alternativas diferentes por parte dos projetistas e 
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clientes, tendo em vista que se difere da forma sequencial e fragmentada do projeto (Grilo et al., 

2018).  

A realidade virtual aplicada ao ensino possibilita que o aluno compreenda melhor o 

ambiente analisado devido à semelhança com o mundo real. A experiência do aluno com seu 

próprio ritmo permite que sejam criados modelos mentais de conhecimento e o aprendizado 

ocorre através da experimentação (Grilo et al., 2018). As sensações multissensoriais e a 

integração sensorial gerada pela realidade virtual possibilitam a explicação do conceito projetual 

de forma mais concreta, diminuindo a ambiguidade em relação ao conteúdo a ser 

ensinado.  Essas entradas multissensoriais facilitam o aprendizado e afirmam a ideia de que o 

aluno aprende através do contexto e da experiência (Christou, 2017). 

Os usos educacionais da realidade virtual são investigados por muitas universidades e 

pesquisadores, sendo estudado além dos ensinos relacionados à área da construção civil, como 

também em ambientes escolares, na área do patrimônio cultural, para treinamentos de pilotos, 

entre outros (Christou, 2017). Os estudos demonstram como o ambiente virtual pode facilitar o 

aprendizado de crianças de diferentes idades, conceitos complexos e abstratos são aprendidos de 

forma mais eficaz com o uso de ambientes 3D (Pantelidis, 2009). 

No contexto da construção civil, os ambientes virtuais possibilitam a exploração e 

descoberta dos problemas do objeto de estudo, criando a solução através de mapas mentais. 

Outros benefícios estão relacionados à motivação do aluno com utilização de novas ferramentas, 

incentivo a participação ativa das atividades, permite através da experiência que o aluno aprenda 

no seu ritmo e possibilita a visualização do projeto em diferentes ângulos e distâncias (Pantelidis, 

2009). 

 O Building Information Modeling (BIM) é considerado um dos desenvolvimentos mais 

promissores da indústria da construção civil. Comumente conhecido como a evolução do sistema 

CAD, o modelo BIM é representado tridimensionalmente com informações semânticas e objetos 

paramétricos inteligentes com visualizações em 2D e 3D. Esse modelo forma um banco de dados 

relacionados que facilitam as trocas de informações possibilitando o trabalho colaborativo de 

equipes multidisciplinares. O BIM pode ser empregado em todo o ciclo da edificação, desde a 

fase de concepção do projeto, construção, até as etapas de operação e manutenção do edifício 

(Eastman et. al., 2014; Miettinen & Paavola, 2014).   
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Segundo Eastman et. al. (2014), BIM engloba além das definições do modelo, é uma 

tecnologia de modelagem associada a processos, a produzir, analisar e comunicar os modelos de 

construção. As transformações significativas com a implementação do BIM estão ligadas aos 

modelos compartilhados e o trabalho colaborativo alterando todo o processo de projeto.  Há a 

redistribuição dos esforços para a concepção do projeto possibilitando a análise de custos, 

volumetria e simulação em todas as fases do empreendimento (Eastman et. al., 2014).   

 

2.3 RELAÇÕES ENTRE REALIDADE VIRTUAL E DESIGN THINKING 

Realizou-se uma busca exploratória na base de dados Scopus, a fim de investigar a lacuna 

do conhecimento. Para isso, utilizou-se uma estratégia de busca que contempla a query: ("Design 

Thinking")  AND  (education  OR  teach  OR  learn  OR  project  OR  design  OR  engineer*  OR 

architecture)  AND  ("virtual reality"  OR  "VR"  OR  immersive  OR  "BIM"), a fim de buscar 

os trabalhos correlatos. Foram encontrados 73 documentos. Destes, aplicou-se um filtro para 

selecionar somente artigos em língua inglesa, descartando um único trabalho na língua chinesa. 

Outro filtro foi aplicado para descartar áreas não correlatas ao tema, como medicina, engenharia 

química, economia, administração e matemática.  

Em relação ao tipo de documento, selecionou-se somente os artigos e os trabalhos de 

conferência. Restaram 57 documentos correlatos ao tema de pesquisa. Os trabalhos datam de 

2011 a 2020, indicando que o tema é recente no meio científico. A maioria dos trabalhos 

encontrados tem origem americana e chinesa, sendo somente 2 trabalhos oriundos do Brasil. Foi 

realizada a leitura de títulos, palavras-chave e resumos para todos os 57 documentos, na própria 

base de dados Scopus. Optou-se pela leitura completa dos artigos datados de 2019, os mais 

recentes, para  investigar parte da lacuna existente no tema. 

Nos trabalhos selecionados, alguns destacam-se em relação à temática deste trabalho. Na 

pesquisa de Yalcinkaya e Singh (2019), as etapas do Design Thinking são utilizadas para 

desenvolver uma plataforma VisualCOBie, com o objetivo de realizar manutenção de edificações 

utilizando BIM. Chehimi (2019) usa a realidade, denominada mista, e a abordagem do Design 

Thinking através de mapas do usuário; já Petrykowski (2019) analisa por meio do Design 

Thinking os consumidores finais que experienciam a realidade virtual. Nos quesitos relacionados 

à educação e ao ensino, destacam-se as pesquisas de Li et al. (2019), Shetty e Xu (2019) e 

Chandler e Ward (2019). Na primeira pesquisa, os autores investigam a relação entre os 
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objetivos educacionais e a experiência audiovisual, usabilidade, natureza exploratória, direção, 

feedback e prazer no uso de realidade virtual para o aprendizado. No trabalho de Shetty e Xu 

(2019), examinam as questões críticas do Design Thinking de um currículo desenvolvido para o 

curso de engenharia, considerando desde observação, mapa de empatia, validação e melhoria da 

ideia pela realidade virtual, machine learning e outras técnicas. Chandler e Ward (2019) 

realizaram estudos de casos com ambientes imersivos e demonstraram que esses espaços podem 

auxiliar os alunos nas tomadas de decisão e promover o pensamento crítico, sendo os currículos, 

que apresentam ambientes imersivos, mais eficientes para o ensino de design. 

 Constata-se que o tema é recente  com pesquisas desenvolvidas  em todo mundo. Percebe-se 

a aplicação da ferramenta mapa de empatia do Design Thinking nas associações com a realidade 

virtual. No entanto,  não  foram encontradas pesquisas que aplicassem a jornada do usuário nesse 

contexto da realidade virtual, apesar de muitas usarem o mapa de empatia para essa finalidade. 

Com isso, justifica-se a presente pesquisa, que visa utilizar a jornada do usuário para avaliar a 

percepção dos participantes que realizaram a experiência de imersão no modelo BIM do CRAS. 

 

2.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A Figura 3 apresenta um fluxograma do método de pesquisa usado neste trabalho, 

correspondente a um exercício experimental proposto em uma turma de Curso de Extensão de 

Iniciação ao BIM, na Universidade Federal de Santa Catarina.  

Figura 3 - Método 

 

Fonte: Autoras (2019)  

Esta atividade teve como tema principal o uso da realidade virtual na Construção Civil 

com uso de modelos BIM e foi realizada em Abril de 2019.  O projeto utilizado nesta pesquisa 
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foi o CRAS (Centro de Referência para Assistência Social), projeto padrão do Governo do 

Estado de Santa Catarina, modelado em BIM.  

Participaram das dinâmicas propostas nesta metodologia 16 alunos; destes, 15 são do 

curso de engenharia civil e um do curso de arquitetura e urbanismo. Seis participantes 

informaram que possuiam familiaridade com recursos de animação tridimensional. 

Um questionário foi aplicado a esta turma, em duas etapas: a primeira, compreendeu uma 

experiência utilizando o aplicativo BIMx
1
 em dispositivo móvel. Nesta etapa, os participantes 

foram instruídos a abrir os projetos do CRAS em PDF no aplicativo BIMx, tais como as plantas 

baixas, detalhamento de esquadrias, cortes e fachadas (Figura 4).   

Figura 4 - Modelo BIM e planta baixa do CRAS 

     
Fonte: Santa Catarina (2014)  

 Cada participante recebeu um questionário para responder às seguintes questões: 

1 – Você consegue identificar se espaços internos da edificação estão confortáveis, através da 

leitura dos projetos em PDFs? Sugestão, usar o PDF: “PLANTA HUMANIZADA” 

2 - Você percebe que a altura das janelas dos banheiros (peitoril) estão confortáveis para o uso?  

3 - Você consegue identificar informações sobre a paginação de piso (paredes ou piso)? Quais? 

O que você acha das características destes materiais? 

4 - Como você se sentiria no corredor interno da edificação, para circulação das pessoas neste 

espaço? Está confortável? 

                                                 

 

 

1
 Aplicativo desenvolvido pela empresa GRAPHISOFT, disponível em: https://bimx.graphisoft.com/. 

Projeto utilizado foi o “Projeto Padrão - CRAS”. 
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5 – Que tipos de artefatos/itens você identifica na área externa ou no entorno da edificação? 

 

A segunda etapa compreendeu o uso do aplicativo BIMx e a ativação da função de 

realidade virtual para compreensão do projeto do CRAS. Nesta etapa, os participantes foram 

instruídos a utilizar um óculos de realidade virtual contendo internamente um dispositivo móvel 

ligado nas funções de realidade virtual do BIMx. Cada participante vivenciou uma experiência 

na edificação, entrando virtualmente nela (Figura 5). 

 

Figura 5 - Realidade Virtual no aplicativo BIMx 

 
Fonte: Santa Catarina (2014)  

Cada participante recebeu um novo questionário, correspondente a Etapa 2, para 

responder às seguintes questões: 

1 - Como você avalia o conforto dos espaços internos da edificação através da realidade virtual? 

Compare com a etapa 1. 

2 - Você acha que a altura das janelas dos banheiros (peitoril) estão confortáveis para o uso? 

Compare com a etapa 1. 

3 - Você consegue identificar informações sobre a paginação de piso (paredes ou piso)? Quais? 

O que você acha das características destes materiais? Compare com a etapa 1. 
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4 - Como você se sente no corredor interno da edificação para circulação das pessoas neste 

espaço? Compare com a etapa 1. 

5 – Que tipos de artefatos/itens você identifica na área externa ou no entorno da edificação? 

Compare com a etapa 1. 

6 - Você acha que este tipo de visualização e representação virtual do modelo BIM, por meio da 

realidade aumentada, vai contribuir com a comunicação entre a equipe de projeto e de execução 

da obra? 

7 - Você vê vantagens em usar realidade aumentada (visualização do modelo) na obra? 

 

Após as duas etapas iniciais foram realizadas a jornada do usuário com os participantes 

da experiência, com a intenção de identificar e registrar o que os participantes pensaram, 

sentiram e agiram, antes, durante e após estas experiências. A Figura 6 apresenta um exemplo do 

arquivo utilizado nesta etapa. 

Figura 6 - Jornada do Usuário na experiência com realidade virtual e modelo BIM 

 
Fonte: Autoras (2019)  
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2.4 DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

2.4.1 Etapa 1 – Análise dos projetos em PDFs 

Os participantes descreveram que é possível identificar parcialmente os espaços internos 

da edificação em relação ao conforto, apenas com informações da área e dimensão bidimensional 

dos espaços e mobílias. Alguns relataram que não é possível identificar os materiais de 

construção e/ou acabamento que foram aplicados no ambiente. Sobre a altura das janelas dos 

banheiros (peitoril), a grande maioria dos participantes percebeu que estava muito baixa (1,6 

metros), porém, três pessoas comentaram que estava adequada. Sobre as informações de paredes 

e pisos (revestimentos), todos os participantes identificaram que faltavam informações no projeto 

sobre o material e características dos revestimentos. Sobre o conforto no espaço do corredor 

interno, alguns participantes avaliaram que o corredor estava confortável para o uso e outros 

acharam o corredor muito estreito. Em relação à existência de artefatos nas áreas externas, o 

Quadro 1 apresenta a característica dos artefatos encontrados pelos participantes e a quantidade 

de alunos que identificou cada elemento no projeto PDF. 

 Quadro 1 – Artefatos externos identificados pelos participantes na Etapa 1 
Artefatos na área externa Quantidade de participantes 

Área do lixo 7 

Gradis/muros 12 

Pergolado 11 

Abrigo de gás 9 

Canteiros 9 

Pisos/calçadas 7 

Corrimão 1 

Portão/acesso carro 5 

Fonte: Autoras (2019)  

No final desta etapa, alguns participantes escreveram considerações sobre a atividade, tais 

como: “muito difícil obter alguns parâmetros de obra”, “é difícil ter uma noção 100% 

correspondente ao que o projetista imaginou”, “muito difícil analisar o conforto da obra mediante 

o plano” e “de forma geral é difícil visualizar e ter uma análise mais aprofundada de sensações 

pelo desenho 2D”.  

As respostas demonstram que a percepção de problemas em etapas prévias do processo 

de projeto pode ser dificultada pela visualização bidimensional da informação. Muitos 
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participantes ficaram inseguros em quantificar o conforto de alguns espaços ou de concluir algo 

sobre determinada questão analisando os projetos apresentados em PDF. 

 

2.4.2 Etapa 2 – Análise dos projetos em modelos BIM usando realidade virtual 

Na Etapa 2, os participantes foram orientados a utilizar um óculos de realidade virtual 

para responder novamente as questões abordadas no item anterior. Sobre a identificação dos 

espaços internos da edificação em relação ao conforto, a maioria dos participantes descreveu que 

mudaram a percepção sobre o espaço e que, com o óculos, tinham maior noção espacial, 

considerando o espaço do modelo desconfortável porque os móveis estavam muito próximos 

entre si, os cômodos eram pequenos/apertados, os espaços eram menores do que o imaginado.  

Perceberam também maior quantidade de informação do que na etapa anterior. Sobre a 

altura das janelas dos banheiros, alguns participantes tiveram certeza de que as esquadrias 

estavam muito baixas, enquanto que outros perceberam que estavam mais altas do que haviam 

imaginado na etapa anterior.  Sobre a identificação de pisos, a maioria dos participantes destacou 

que percebeu melhor as características dos revestimentos, que visualizou o piso tátil não 

identificado na etapa anterior, mas que ainda sentem a ausência de mais informações técnicas 

sobre os produtos usados na obra. Eles também destacaram a visualização das cores dos 

revestimentos e das sensações destas nos espaços do empreendimento. Sobre as percepções no 

espaço do corredor, alguns participantes continuaram achando muito apertado, especialmente 

devido a presença de obstáculos no caminho (cadeiras e bancos), enquanto que outros se 

sentiram confortáveis nas dimensões do corredor. Sobre os elementos identificados na área 

externa, além dos já indicados na etapa anterior, os participantes perceberam a existência das 

colunas/pilares, do piso tátil, tampas e grelhas no piso, ralos, tanque para lavação, poste, entre 

outros.  

No final do questionário, os participantes foram indagados sobre a possível melhoria na 

comunicação entre equipes de projeto e execução de obra por meio da realidade virtual. Quinze 

pessoas acreditam que a realidade virtual poderá contribuir com melhorias na visualização e 

consequentemente na comunicação entre equipes de construção civil. Ao serem questionados 

sobre a possibilidade de existirem vantagens no uso de realidade virtual na obra, quinze 

participantes responderam que acreditam que há vantagens, especialmente pela facilidade em 
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observar detalhes, e uma pessoa descreve que talvez seja uma ferramenta vantajosa, dando a 

entender que há necessidade de maior estudo prático. 

 

2.4.3 Etapa 3 – Jornada do usuário – ações, sensações e pensamentos 

Na última etapa, os participantes organizaram a jornada do usuário, representando a auto 

conduta antes, durante e após a experiência de realidade virtual, considerando aspectos como 

ações (como agiram), pensamentos (como pensaram) e sensações (como sentiram) nas 

experiências realizadas. 

Em relação às ações realizadas antes da experiência, os participantes realizaram o estudo 

das plantas baixas em PDF e a interpretação da edificação projetada bidimensional; durante a 

experiência, as ações compreendem acessar detalhes que não foram identificados na planta 

bidimensional por meio do óculos de realidade virtual, analisar a edificação tridimensional, 

percorrer os espaços internos e externos da edificação virtual com o óculos e movimentar o 

corpo para poder acessar os cômodos através da realidade virtual. Após a experiência, as ações 

compreendem perceber os benefícios do uso de realidade virtual, compilar novas informações 

adquiridas pelo passeio virtual na edificação, comparar as duas experiências realizadas, realizar 

uma reflexão sobre modelos BIM e realidade virtual.  

Pelos resultados da jornada do usuário e dos questionários, as ações dos participantes 

permitiram a análise da contribuição da ferramenta de realidade virtual na interpretação de 

projeto na área da construção civil, especialmente por esclarecer dúvidas ou permitir identificar 

informações que não estava claras na etapa de análise de projetos por meio dos PDFs. 

Sobre os pensamentos dos participantes na jornada do usuário, antes da experiência eles 

relataram que estavam tentando imaginar a edificação através dos projetos em PDFs e como a 

realidade virtual poderia ajudar nesta interpretação, pensaram na dificuldade de compreender 

detalhes do projeto em 2D e da falta de informações, tentavam imaginar a edificação no mundo 

real e tinham o desejo de experimentar um óculos de realidade virtual. Durante a experiência, 

compreenderam a facilidade de visualização dos elementos do modelo, pensaram que há 

melhoria considerável na legibilidade visual e espacial, perceberam os ambientes bem diferentes 

daquilo que imaginavam em planta: “Nossa!”, “Muito massa!”; perceberam melhoria no 

entendimento do projeto: “como essa ferramenta pode ser útil para a construção civil”, “Que 

coisa legal!”.  
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Após a experiência, os participantes relataram que pensaram nas vantagens de ter 

acessado mais informações do projeto, perceberam que a realidade virtual auxilia na 

interpretação do projeto: “dá uma experiência muito boa para o cliente. Pena que ainda não é 

comum”, “uma nova percepção do projeto com mais detalhes”, “que legal enxergar o mesmo 

projeto como se a gente realmente estivesse na obra”. Os pensamentos dos participantes, durante 

toda a jornada do usuário, relacionaram-se à expectativa de melhoria com o uso de realidade 

virtual para interpretação dos projetos. 

Sobre as sensações dos participantes nesta experiência: antes de experimentar, relataram 

que sentiram curiosidade, incerteza, apatia, confusão, ansiedade, “perdida”, descobrimento, 

“inquietamento e dúvidas”, “nada demais”, “dificuldade de visualizar o projeto pronto”. Durante 

a experiência, relataram a sensação de estar dentro do projeto: “descoberta e admiração”, “que? 

Como assim? Essas cadeiras são assim mesmo?”, “muito interessante”, “segurança psicológica 

sobre os componentes do projeto”, “revelações”, “surreal”, “movimento e compreensão maior”, 

“surpresa”, “impressionado”, “divertimento e alegria”. Após a experiência, os participantes 

relataram que sentiram surpresa, clareza, curiosidade sobre aplicações dos óculos, bem-estar, 

curiosidade, “top”, animação, satisfação e confiança, “muito interessante” e inovador. Pelas 

respostas encontradas, há um indicativo de que o uso de realidade virtual provoca sensações mais 

acuradas em quem participa da experiência em relação ao uso de PDF, podendo trazer 

contribuições na tomada de decisão de projeto pelos clientes ou alunos em sala de aula. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A jornada do usuário realizada com os participantes da atividade permitiu perceber que a 

inserção da realidade virtual para análise e interpretação de um projeto público tornou o trabalho 

mais divertido e facilitou o entendimento dos participantes quanto aos detalhes construtivos. Na 

interpretação por meio dos PDFs, os participantes demonstraram dúvidas e confusão no 

entendimento das demandas provenientes dos questionários, enquanto que no ambiente imersivo 

conseguiram identificar mais detalhes e sentir o espaço no qual estavam analisando.  

A introdução da imersão no ambiente de aprendizagem contribuiu para que o participante 

tivesse maior certeza sobre as respostas, maior olhar crítico quanto ao próprio projeto e 

desenvolvimento de um nível sensorial não existente na interpretação do PDF. Ambientes 

imersivos oferecem novas possibilidades de aprendizagem por despertar o interesse à medida que 
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o participante aprofunda e interage com o ambiente virtual, promovendo a descoberta e o 

engajamento do usuário. 

Pela experiência realizada, o presente trabalho indica que o uso de ferramentas como a 

realidade virtual na construção civil mostra-se interessante, seja em sala de aula promovendo 

aprendizagem ativa, seja no mercado de trabalho explorando as diversas possibilidades de 

apresentação virtual de projetos aos clientes ou aos colaboradores no canteiro de obras.  

Percebe-se maior motivação e melhoria no entendimento de questões e detalhes do 

projeto pelos participantes com o uso de realidade virtual em comparação aos projetos 

apresentados em PDFs. A ferramenta tem potencial para auxiliar na tomada de decisões de 

projetos pelos projetistas e alunos em suas disciplinas, bem como para avaliação de imóveis 

pelos clientes e como objeto de ensino-aprendizagem para professores e alunos em sala de aula. 
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