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1. RESUMO 

Neste projeto, tem-se o foco à aplicação com o uso da tecnologia de 

Realidade Aumentada (RA) em dispositivos móveis na educação básica e 

tecnológica. Atualmente, a grande maioria dos alunos possui um smartphone em 

aula, aparelho que muitas vezes distrai a atenção do aluno (e também do professor) 

na aula, dificultando seu aprendizado. Com a aplicação de RA, os alunos usam os 

seus smartphones para observarem em 3D as figuras planas de seu livro didático 

previamente catalogado, assim, facilitando o entendimento de conteúdos que 

precisam de visualização espacial, como por exemplo: geometria, física ou química, 

entre outras componentes curriculares.  

 

2. INTRODUÇÃO 

As tecnologias intelectuais acompanham o ser humano desde o princípio da 

humanidade. Atualmente, desenvolve-se a tecnologia digital que trouxe consigo a 

mudança da sociedade de maneira global após a terceira revolução tecnológica. 

Logo, é perceptível que se utiliza a tecnologia digital praticamente em todas as 

situações do nosso cotidiano. Desta forma, essa evolução permite o surgimento de 

novas tecnologias como, por exemplo, a Realidade Aumentada e a Realidade Virtual 

(CARMO, 2008). Diversas áreas do conhecimento e profissionais vêm utilizando a 

Realidade Aumentada como uma ferramenta a seu favor, e infelizmente, a área da 

educação é pouco explorada neste quesito. 

 

3. OBJETIVOS 

Objetivo Geral: fazer com que os alunos sejam mais participativos em sala 

de aula, e consequentemente, melhorar sua percepção espacial e facilitar a 

compreensão de conteúdos mais complexos. 

Objetivos Específicos: Desenvolver um aplicativo com RA; Implementá-lo 

em sala de aula; Analisar o feedback recebido; Aprimorar o aplicativo a partir da 

experiência prática; Contribuir para a melhoria nos índices de aprovação dos 

processos de ensino e aprendizagem. 

 

4. METODOLOGIA 



Serão utilizados na prática os softwares: Blender 3D, Unity e Vuforia para 

produzir os materiais referentes à componente curricular adotada que será a 

disciplina de Química. Para isto, os estudantes e os professores serão usuários 

interagindo com o livro didático “Química 1 – Ensino Médio” da editora Edições SM. 

Este livro foi selecionado, em função de ser adotado e disponibilizado gratuitamente 

para os estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo (IFSP), onde será aplicado a nova metodologia. Desenvolveram-se algumas 

figuras em 3D do Capítulo 7, “Ligações químicas e geometria molecular” por ser um 

assunto com muitas imagens tridimensionais onde a aplicação de RA facilitaria, em 

tese, no entendimento espacial das moléculas. 

O projeto será implementado a princípio no IFSP, campus Cubatão, para as 

turmas dos 2º e 4º anos do Ensino Médio, porém, em função da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), o sistema poderá ser aplicado em outros campi.  

Após a realização de algumas aulas, irá se realizar uma pesquisa qualitativa e 

também quantitativa, no sentido de levantar os pontos fortes e fracos do projeto, que 

serão tabulados a partir de um questionário com escala de Likert para uma análise 

posterior com a ferramenta de matriz SWOT (Strength; Weakness; Opportunities; 

Threats). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O Vuforia e o Unity 3D trabalham juntos numa forma simples de produzir 

projetos com Realidade Aumentada. O Unity trabalha com a parte estrutural do 

projeto (câmeras, objetos 3D e cenas), enquanto o Vuforia é responsável por 

gerenciar os marcadores (BERGAMASCHI; MORAIS, 2014).  

Com o Vuforia é possível que o desenvolvedor escolha uma figura de sua 

opção como Target (marcador). Essa ferramenta torna possível que os objetos do 

mundo real virem marcadores para visualizações em RA, fotografá-los e utilizar a 

sua imagem como marcador para quando a câmera do aplicativo detectar essa 

imagem, projetar a realidade aumentada respectiva.  

Com o Blender 3D serão produzidas modelagens e animações 3D de figuras 

do livro escolhido e as suas versões com realidade aumentada utilizando-se o 

Vuforia e o Unity 3D em conjunto. 



Na figura 1, pode-se observar os resultados obtidos no teste prático, com a 

captura de tela do aplicativo quando tem sua câmera apontada para o marcador no 

livro. 

Figura 1 – Desenvolvimento do projeto. 

 
Fonte: Produzido pelos autores e livro “Química 1 – Ensino Médio”. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A presença da Realidade Aumentada auxilia na dinâmica da aula tornando-a 

interativa e até mesmo, divertida, resultando num ensino e aprendizado mais 

espontâneo e prazeroso. Portanto, conclui-se que os dispositivos móveis junto à RA 

tornam-se uma forte ferramenta de apoio ao ensino, possibilitando um melhor 

entendimento de diversas disciplinas e fazendo com que uma distração 

(smartphones) em potencial, se transforme em algo promissor para a aprendizagem.  
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