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A REALIDADE AUMENTADA E SUAS APLICAÇÕES NA EDUCAÇÃO 

 

 

 

1. RESUMO 

 

O presente trabalho busca o conhecimento de soluções tecnológicas que utilizam 

realidade aumentada na educação. Partindo do princípio que as evoluções 

tecnológicas sempre foram bem aproveitadas no campo educacional, as ferramentas 

que fazem uso de realidade aumentada para o auxílio de matemática demonstram 

ser eficazes, pois ampliam as possibilidades de abordagem do professor, e facilita a 

abstração do conhecimento por parte do aluno. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Kirner  et al. (2007) define que Realidade Aumentada  é uma modalidade de 

Realidade Virtual que  utiliza dispositivos não convencionais de mais baixo custo 

para promover a imersão e interação do usuário com modelos 3D. Utilizando-se de 

câmeras, marcadores de papel e técnicas de visão computacional. Esta modalidade 

de Realidade Virtual funciona capturando a cena real onde se encontram os 

marcadores, reconhecendo a estrutura constante nos mesmos e os introduzindo no 

modelo virtual correspondente na cena real, a qual pode ser visualizada por 

monitores, HMD’s ou algum sistema de projeção. Um exemplo de ferramenta para o 

ensino da Geometria através da Realidade Aumentada é o software SisEuler 

(https://sites.google.com/site/siseuler). A Realidade Aumentada tem como objetivo 

melhorar de forma significativa a percepção sensorial. 

 

Para tentar amenizar essas dificuldades na área educacional, Duval (1995) apud 

Almouloud et al (2004) sugere que seja integrado no processo de aprendizagem as 

seguintes apreensões: sequencial, perceptiva, discursiva e operatória. No caso da 

apreensão perceptiva, a qual está relacionada com a interpretação das figuras em 
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uma situação geométrica, as novas tecnologias podem ter um papel fundamental, 

principalmente a Computação Gráfica que pode tornar o conteúdo mais interessante, 

uma vez que 70% dos receptores do sentido humano estão nos olhos. Das atuais 

ferramentas de computação gráfica existentes, a Realidade Aumentada (RA) possui 

um relativo potencial para sua aplicação na Educação. 

 

Segundo Lemos & Carvalho (2010), existe um domínio do real sobre o virtual, pois 

este permite que as imagens e objetos virtuais possam ser manipulados em tempo 

real, passando a sensação que os mesmos existem no mundo real. Assim, várias 

aplicações de RA têm sido desenvolvidas com um foco pedagógico, enriquecendo a 

experiência dos alunos com seu objeto de estudo, o que indica um relativo potencial 

para o ensino.  

 

 

3. OBJETIVOS 

 

Melhorar a qualidade do ensino da geometria, explorando as potencialidades das 

ferramentas de realidade aumentada. Além disso, são objetivos gerais da pesquisa: 

 Compreender as principais características da RA e sua utilização no Ensino; 

 Aprender como funciona o desenvolvimento de ferramentas de RA; 

 Aplicar conhecimentos e desenvolvimento utilizando ferramenta de realidade 

aumentada. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi dividida em três fases. A primeira fase buscou reunir informações 

através de pesquisa bibliográfica sobre: as novas tecnologias aplicadas na 

educação; computação gráfica. A segunda foi à obtenção e utilização das 

ferramentas que utilizam a realidade aumentada na educação, (ARToolKit, 

Siseuler,). A terceira aplicação dos conhecimentos no desenvolvimento de novas 

propostas para utilização da realidade aumentada na educação. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

 

Conforme a proposta metodológica, o desenvolvimento da pesquisa, até o presente 

momento, ocorreu da seguinte maneira: 

 Embasamento teórico através de pesquisa bibliográfica; 

 Concepção do aplicativo ARToolKit; 

 Compreensão da ferramenta SisEuler. 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

As propostas que surgiram até agora foram de se produzir jogos educativos que 

aproveitem a interação e o realismo proporcionados pela realidade aumentada, pois 

o jogo também é uma ótima ferramenta de aprendizagem. Então essa combinação 

jogo educacional no ambiente de realidade aumentada pode sim ajudar a melhorar o 

processo de aprendizado. 
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