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Resumo: 

Partindo da hipótese de que os alunos do Curso de Engenharia têm dificuldades na compreensão dos 

conceitos de Geometria Espacial na disciplina de Desenho Técnico, o presente trabalho tem como 

finalidade demonstrar a potencialidade do uso das técnicas de Realidade Aumentada (RA) nos 

processos de ensino e de aprendizagem, baseado em computador, através do desenvolvimento de 

ambientes virtuais educacionais. Isto pode ser melhorado com a mudança ou alternância da mídia 
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usada. Esta pesquisa visa providenciar uma outra forma de interação homem-máquina que seja mais 

familiar e motivadora ao usuário, dentro do contexto estudado. Este trabalho tem como principais 

objetivos: 1) facilitar a visualização de imagens e peças estudadas na disciplina Desenho Técnico, 

para o Curso de Engenharia; 2) identificar dispositivos específicos que melhor suportem a construção 

de um ambiente de realidade aumentada educacional de baixo custo e 3) investigar técnicas de RA 

que permitam uma interação mais natural e intuitiva do usuário com seu objeto de estudo. A fim de 

avaliar as técnicas propostas, foi adaptado, como estudo de caso, um sistema protótipo capaz de 

permitir que o usuário visualize e interaja com peças desenhadas dentro de um ambiente virtual com 

RA, promovendo assim, facilidades visuais que o ajudarão a identificar as várias faces das peças que 

estão sendo trabalhadas na disciplina de Desenho Técnico. Para obter o nível de interação proposto 

nesse sistema, este trabalho de pesquisa identificou a necessidade de integrar a linguagem VRML aos 

sistemas de RA com ARToolKit, buscando explorar os aspectos positivos destas ferramentas. Após 

disponibilizar o sistema para usuários, estes puderam realizar alguns experimentos e identificaram 

que as técnicas propostas auxiliam, de forma satisfatória, no processo de aprendizado e visualização 

das peças oriundas em 3D. 

Palavras-chave: 

Realidade Aumentada, Geometria Espacial, Desenho Técnico. 

 

1 Introdução 

As novas Tecnologias de Informação e Comunicação vêm se tornando cada vez mais presentes no dia-

a-dia das pessoas e mais presentes ainda nas escolas e universidades. Realmente os sistemas 

computacionais estão presentes em grande parte dos estabelecimentos comerciais e também presentes 

em nosso cotidiano. Seria desejável que no que diz respeito à Educação, que o cenário não poderia ser 

diferente.  

 

1.1 Motivação 

A Geometria Espacial é um dos assuntos que os alunos demonstram mais dificuldades dentre os 

conteúdos de Matemática ensinados. Uma das causas disto ocorrer, é que usualmente os professores 

lecionam este conteúdo, usando somente quadro e giz, ou seja, utiliza-se de representações planares 

para representar objetos tridimensionais, tornando o assunto abstrato e dificultando a visualização 

destes. Em um ambiente virtual, o professor tem melhores condições de demonstrar situações que são 

difíceis de serem simuladas no quadro negro, como por exemplo, a Geometria Espacial. 
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1.2 Hipótese 

Os alunos do curso de Engenharia têm dificuldades na compreensão dos conceitos de Geometria 

espacial na disciplina de Desenho Técnico. Dificuldade esta, que seria solucionada, ou melhoraria 

índices de aprovação, a partir do uso de um novo paradigma de estudos, inserindo na disciplina, a 

visualização em 3D, dos objetos pesquisados. Perguntas que serão feitas aos alunos e ao professor, 

como estudo de caso em pesquisa de campo, após a utilização do novo modelo de aula.  

O novo modelo proposto trouxe facilidades no seu aprendizado? 

Existe um ganho de tempo na solução dos exercícios, 

com a apresentação da imagem em 3D? 

O professor vê alguma vantagem na utilização deste sistema? Qual? 

Quais os pontos fortes e fracos deste novo modelo? 

 

1.3 Objetivos Gerais 

Investigar e verificar se no ensino da geometria espacial, na disciplina de Desenho Técnico do curso 

de Engenharia, há dificuldades nos processos de ensino e de aprendizagem em função dos objetos 

estarem sendo visualizados em planos 2D e investigar se a visualização dos mesmos objetos no espaço 

vetorial R3, traria algum benefício ou facilidades no aprendizado, tanto para o aluno, quanto para o 

professor. Verificar se o ensino de geometria espacial está de acordo com o que é proposto pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) salientando as dificuldades apresentadas pelos alunos e 

professores pesquisados. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

Propor um novo paradigma nestes procedimentos de ensino, com a utilização de recursos de Realidade 

Aumentada, inserindo nas apostilas e listas de exercícios dos alunos, certos marcadores que 

possibilitarão a visualização dos objetos em três dimensões, através de câmeras que serão apontadas 

para estes marcadores e que mostrarão em monitores de vídeo, ou projetores do tipo data show, os 

objetos em 3D. Através da visualização dos objetos de geometria espacial em 3D, o aluno terá em tese, 

uma maior percepção do objeto, auxiliando então os procedimentos de ensino e aprendizado da GE.  

 

 

 

 

2 Realidade Virtual e Realidade Aumentada 
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2.1 Realidade Virtual 

O termo é bastante abrangente, e por isto acadêmicos e pesquisadores procuram definir Realidade 

Virtual baseados em suas próprias experiências. Realidade Virtual é uma interface avançada para 

aplicações computacionais, onde o usuário pode navegar e interagir, em tempo real, em um ambiente 

tridimensional gerado por computador, usando dispositivos multissensoriais. [1,2]. Além da 

visualização em si a experiência do usuário de RV pode ser enriquecida pela estimulação dos demais 

sentidos como tato e audição. A modelagem dos ambientes virtuais, usando linguagens como VRML e 

sua sucessora, X3D, e outras linguagens e ferramentas de autoria específicas, permite que o usuário 

visualize ambientes, manipule objetos e outros elementos do cenário virtual, além de se movimentar 

dentro do espaço tridimensional.  

 

2.2 Classificações da Realidade Virtual 

A Realidade Virtual pode ser classificada, em função do senso de presença do usuário, em imersiva ou 

não-imersiva. A realidade virtual é imersiva, quando o usuário é transportado predominantemente para 

o domínio da aplicação, através de dispositivos multissensoriais, que capturam seus movimentos e 

comportamento e reagem a eles, provocando uma sensação de presença dentro do mundo virtual. A 

figura 1 ilustra o usuário de ambiente de realidade virtual imersivos individual e com a utilização 

projetores e de luvas de dados. 

 
Figura 1: Exemplo de usuário com RVI e Luvas 

 

2.3 Realidade Aumentada 

A Realidade Aumentada (RA) pode ser tratada como sendo a elaboração de objetos em três dimensões 

criados por computador, misturados com elementos reais em um mesmo ambiente, ou seja, a 

sobreposição de objetos virtuais tridimensionais, com um ambiente real, por meio de algum 

dispositivo tecnológico. Um dos mais utilizados é o ARToolKit, que é uma biblioteca gráfica, de uso 

livre e código aberto para desenvolvedores e pesquisadores da área. Os sistemas de RA podem 

envolver vários artefatos como o uso Head Mounted Display – HMD, Data Gloves  entre outros, 

inclusive os próprios marcadores e o uso de monitores de vídeo. A RA é uma tecnologia que 
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acrescenta elementos virtuais à percepção do mundo real pelo usuário através da combinação (ou 

sobreposição) da cena do mundo real com elementos virtuais [3]. A figura 2 mostra alguns dos 

marcadores para RA já existentes e também que foram desenvolvidos e utilizados para esta pesquisa. 

Estes marcadores não podem ser simétricos para evitar que a imagem não possa ser rotacionada nos 

eixos X, Y e Z, pois a simetria deixaria a mesma visão, independente da rotação. 

 

 
Figura 2: Marcadores para RA 

 

A figura 3 demonstra um desenho tridimensional projetado em um marcador específico para o objeto 

desenhado. O objeto modelado em VRML foi previamente cadastrado para o desenho em particular, 

utilizando a ferramenta ARToolKit. Cada desenho tridimensional terá o seu modelo relacionado 

separadamente. Outros tamanhos de marcadores foram construídos e estudados nesta pesquisa. 

 
Figura 3: Objetos projetados 

 

2.4 Sistema de Realidade Aumentada e Tracking 

Um típico sistema de Realidade Aumentada é formado de uma ou mais câmeras, software para 

construção de objetos virtuais, sistema gráfico e dispositivo de interação para as tarefas de: a) captura 

da cena real; b) criação de imagens virtuais; c) sobreposição dos objetos reais e virtuais no mesmo 

cenário; d) rastreamento para posicionamento e orientação espacial do usuário; e) interação em tempo 

real. O processo de criar um ambiente de Realidade Aumentada consiste em obter imagens reais, via 

câmera, e misturá-las com objetos sintetizados por computador dentro do mesmo ambiente.  
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2.5 Realidade Virtual e Realidade Aumentada no Ensino 

Alguns artigos nacionais e internacionais tratam do assunto sobre o uso de novas tecnologias nos 

processos de ensino e de aprendizagem, como ferramentas de apoio no ensino de várias componentes 

curriculares, entre elas, a Geometria Espacial. Em alguns casos, estão a Universidade Federal de 

Uberlândia – UFU, com a utilização de RV na visualização de cortes de poliedros não-convexos [4], a 

Universidade Federal de Rio de Janeiro – UFRJ [5] com trabalhos de RA no ensino de Geometria 

Descritiva, a Áustria, com o desenvolvimento de uma ferramenta de RA no ensino de Geometria, 

denominada “Construct 3D” [6] entre outros. Isso significa que existem grandes avanços nestas 

pesquisas no sentido de facilitar a visualização das imagens 3D por meio de recursos de tecnologia, 

principalmente a RV e a RA. Os sistemas criados em RV ou RA não foram e não serão criados para 

substituir o ensino tradicional ou o baseado em outras tecnologias e sim para se somar a estes 

paradigmas. As novas tecnologias estão mudando de maneira significativa a sociedade nas mais 

diferentes formas. O número cada vez mais crescente de softwares para fins educacionais, não parece 

trazer mais qualidade que o ensino tradicional, mas com certeza estimula para que somados aos 

anseios dos professores e alunos, estes softwares possam servir para a melhoria do ensino. A utilização 

de RV com fins educativos tem merecido destaque e tem sido avaliada de forma intensiva nos últimos 

anos. Os resultados destas avaliações mostram ganhos, em termos de aprendizagens superiores a 

diversas outras formas de interação visando educação mediada por computador. Aponta-se como 

principais vantagens da utilização de técnicas de RV para fins educacionais, os seguintes itens: 

� Motivação de estudantes e usuários de forma geral, baseada na experiência de 1ª pessoa 

vivenciada pelos mesmos; 

� Permite visualizações de detalhes de objetos; 

� Permite ao aprendiz refazer experimentos de forma atemporal, fora do âmbito de uma aula 

clássica ou tradicional; 

� Porque requer interação, exige que cada participante se torne ativo dentro de um processo de 

visualização; 

� Ensina habilidades computacionais e de domínio de periféricos. 

� Experiências de utilização de sistemas que utilizam técnicas de Realidade Virtual têm sido 

desenvolvidas e aplicadas nos mais diversos campos de ensino, desde Medicina, indústria e 

aplicativos para matemática básica, experimentos virtuais de Óptica Geométrica e até 

simulações de circuitos integrados. 
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3 O Ensino de Desenho Técnico no Brasil e no Mundo 

3.1 O Desenho Técnico 

Os desenhos são utilizados deste a antiguidade como uma forma de comunicação para transmissão de 

pensamentos e ideias, tal como a fala e a escrita. A figura 4 de um desenho das cavernas da Noruega 

(6.000 a 4.500 AC) demonstra a utilização do desenho como forma de ilustração do comportamento 

humano. Já a figura 5 (século XIV AC) pode-se verificar a evolução do desenho como forma de 

representação humana [7]. 

 

  

Figura 4 : Cavernas Figura 5 : Figura egípcia 

 

3.2 O Ensino de Desenho Técnico nos cursos de Engenharia no Brasil 

Nos trabalhos que envolvem os conhecimentos tecnológicos de engenharia, a viabilização de boas 

ideias depende de cálculos exaustivos, estudos econômicos, análise de riscos etc. que, na maioria dos 

casos, são resumidos em desenhos que representam o que deve ser executado ou construído ou 

apresentados em gráficos e diagramas que mostram os resultados dos estudos feitos.  

 

3.3 O Ensino de Desenho Técnico nos cursos de Engenharia no Mundo 

Grandes países desenvolvidos e/ou em desenvolvimento estão determinando o ensino de desenho 

técnico nas universidades com o uso de ferramentas tecnológicas, ou seja, com o computador como 

ferramenta de apoio, destacando-se Estados Unidos, Canadá, Itália, Espanha e Portugal. 
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4 Metodologia 

4.1 Pesquisa-ação 

As origens do conceito pesquisa-ação vêm desde a década dos trinta. Kurt Lewin, professor alemão 

que em 1933 teve que abandonar a Universidade de Berlim para instalar-se nos Estados Unidos da 

América do Norte, elaborou a pesquisa-ação. Na América Latina, a pesquisa-ação adquire força em 

fins da década de sessenta, contextualizada por uma forte crítica à suposta unidade do método entre 

ciências sociais e naturais, à visão parcial e unidimensional da realidade social, à separação entre o 

científico e o político, e à marginalização de grupos do desenvolvimento econômico e social latino-

americano. Para Michel Thiollent [8], características fundamentais da pesquisa-ação são a participação 

das pessoas implicadas nos problemas pesquisados e uma ação destinada a resolver o problema em 

questão.  

 

4.2 Etapas ou passos da pesquisa-ação 

Existem diversos modelos que apresentam fases da pesquisa-ação, como a figura 6, quase todos 

coincidem na existência de quatro momentos, segundo o modelo de Susman e Evered [9]. 

 

Figura 6: Fases da pesquisa-ação 

 

A primeira etapa, o diagnóstico, o pesquisador identifica e define o problema, estabelecendo as 

possibilidades de diversas ações para solucioná-lo. Nesta etapa, o pesquisador determina os princípios 

epistemológicos que orientarão a ação, devendo saber como se produz o conhecimento e a posição dos 

sujeitos da pesquisa. Definido o problema, o grupo discute o planejamento da ação, analisando 

diversas possibilidades de ações que contribuam à solução do problema. Devemos lembrar que na 

pesquisa-ação, o papel fundamental do pesquisador ou equipe de pesquisa é ajudar ao grupo no 

processo de pensar, agir, refletir e avaliar. Nesta etapa, o grupo deve desenvolver uma boa 

Pesquisa-
ação 

Diagnóstico 

Ação 

Avaliação 

Reflexão 
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compreensão dos objetivos, interesses e possíveis obstáculos a enfrentar na execução do projeto. 

Devem-se estabelecer diversas alternativas a seguir e seus efeitos. Em geral, o objetivo desta fase é 

produzir um acordo substancial, não necessariamente total, sobre uma única ação a realizar. O 

pesquisador deve ajudar a criar um ambiente de confiança entre os integrantes. Culminado este 

processo, organiza-se a próxima etapa: a avaliação. Usualmente os autores incluem nesta etapa uma 

avaliação do processo, dos resultados alcançados e da aprendizagem teórica. Neste trabalho, ao igual 

que Susman e Evered, a aprendizagem fica para a etapa seguinte. Portanto, a avaliação integra o 

processo e os resultados alcançados. No momento da reflexão, procede-se à avaliação do aprendizado 

dos participantes e os resultados teóricos. Participar em um projeto de pesquisa-ação é interessante e 

gratificante, particularmente, pelo desenvolvimento das formas de pensar e trabalhar dos membros do 

grupo, suas habilidades, atitudes e comportamento 

 

4.3 O Ensino de Desenho Técnico Hoje na UNISANTA 

Através de apostilas bem elaboradas, como as usadas nos cursos de Engenharia de Computação, 

Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção na Faculdade de Engenharia da UNISANTA, 

retroprojetores e quadro negro com pequenas marcas (pontos) para facilitar o trabalho de desenho por 

parte dos professores, o ensino de Desenho Técnico vem se desenvolvendo nos Cursos de Engenharia 

desta universidade, e com bons resultados, mas que poderiam melhorar.  

Na figura 7 temos a lousa com a inclusão de pontos pretos para auxiliar o professor no desenho das 

imagens que deseja representar. Com estes pontos inseridos de maneira simétrica e preenchendo todo 

o quadro negro, o professor consegue desenhar suas peças de maneira que o aluno possa visualizar os 

objetos e ter uma melhor noção sobre as perspectivas e cortes dos objetos. 

 

 
Figura 7: Lousa com pontos marcados 

 

Na figura 8 temos o uso de retroprojetores de imagem, projetando os objetos e a teoria ministrada em 

aula, em uma tela de projeção. Este recurso de tecnologia, apesar de ultrapassado, tem gerado 
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comodidade para o professor e ainda ganha de tempo na teoria, pois o professor não necessita 

desenhar as peças para explicar determinadas teorias, como perspectivas, por exemplo. 

 
Figura 8: Retroprojetor 

 

A própria apostila do curso de Engenharia é muito boa como ferramenta de trabalho, mas poderia ser 

somada a um conjunto de tecnologias que juntas, agregariam valores aos processos de ensino e de 

aprendizagem da disciplina de Desenho Técnico. A apostila está ilustrada na figura 9 e todos os alunos 

do curso têm um exemplar. 

 

 
Figura 9: Apostila 

 

Na imagem representada pela figura 10, fica nítida a dificuldade do professor em mostrar as várias 

vistas do objeto desenhado. Para isso, ele cria nomes e legendas nas faces que deseja demonstrar. Este 

á também um fator que poderia ser melhorado com o uso de tecnologia de RA nos ambientes de sala 

de aula. O desenho fica com uma aparência distorcida, pois está representado em duas dimensões, mas 

é uma peça tridimensional. É possível imaginar a dificuldade real em se fazer uma rotação deste objeto 

na lousa. 
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Figura 10: Perspectivas em 2D 

 

A figura 11 ilustra o professor Fernando em seu desempenho de aula. Realmente acredita-se em 

resultados diferentes com o uso da RA, no mínimo na motivação para entender estes desenhos. Mesmo 

que estes desenhos fossem representados por computador, através de programas como “apresentador 

de slides”, como por exemplo, o “Microsoft PowerPoint”, teríamos esta dinâmica, do professor 

apontando suas observações em objetos tridimensionais desenhados ou ilustrados em 2D. 

 

 
Figura 11: Uso do retroprojetor 

 

4.4 Recursos 

A proposta em tese, é de mostrar ambientes interativos com o uso de ARToolKit, onde marcadores 

foram colocados ao lado das apostilas para que alunos e até mesmo professores possam se beneficiar 

das vantagens destes procedimentos. Os marcadores foram criados, baseados nos próprios desenhos 

dos exercícios propostos pelos professores, exemplificados na figura 12, juntamente com a apostila. 
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Figura 12: Marcadores e a apostila 

 

Além dos marcadores em vários tamanhos, foram desenvolvidos também “mosaicos” com os 

marcadores da apostila, conforme a figura 13. Ao se posicionar o conjunto de marcadores ou o 

mosaico mais próximo da câmera, todos os objetos do mosaico serão apresentados simultaneamente 

em 3D, servindo para uma consulta e comparação entre as imagens. 

 

 
Figura 13: Mosaico 

Se um aluno possuir dificuldades de visualização do objeto desenhado na lousa pelo professor, poderia 

então, ter a mesma dificuldade em identificar o marcador de maneira correta que está a sua disposição. 

Na intenção de verificar se um aluno com reais dificuldades de enxergar a imagem na apostila, e 

comparar com o marcador que deverá ser utilizado desenhou-se também, marcadores com todas as 

faces preenchidas, como mostra a figura 14 e marcadores com apenas as arestas bem claras, como a 

figura 15, destacadas nos planos dos objetos, idêntico ao desenho que aparece na sua apostila. 
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Figura 14: Faces Figura 15: Arestas 

 

4.5 Ambientes Propostos 

Para uma melhor investigação, foram criadas várias situações de casos de uso, onde de formas 

diferentes, procurou-se passar o conteúdo programático de maneira cômoda, diferenciada e 

motivadora. Para cada situação, uma proposta de metodologia diferenciada, focando localizar uma 

melhor maneira de passar os conteúdos, com base nos depoimentos de professores e alunos. Os 

ambientes criados foram os seguintes: métodos tradicionais, ambientação do professor, ambientação 

do professor e aluno, e ambiente híbrido. 

 

4.5.1 Métodos Tradicionais 

Professor utiliza-se apenas dos métodos tradicionais, como o giz, lousa e retroprojetor, para evidenciar 

a aula tradicional e conservadora. Ministra seu conteúdo e tem o seu retorno. Este modelo já vem 

acontecendo há anos e deverá ser referencial para comparar resultados após o experimento de aula 

com os modelos informatizados propostos. 

 

4.5.2 Ambientação do Professor 

Este encontro foi importante para que os professores pudessem verificar o uso do ambiente ARToolKit 

e aprendessem sobre o manuseio do sistema proposto. Até mesmo as dificuldades em controlar os 

marcadores, para que ficassem sob o foco da câmera do computador foi uma experiência válida. 

Rotacionar os marcadores e transladá-los acabaram sendo uma novidade para os dois professores, 

mesmo sendo experientes no assunto, mas não de maneira técnica, informatizada. A figura 16 

apresenta o professor Fernando em suas investigações e descobrimentos. 
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Figura 16: Professor Fernando 

 

4.5.3 Ambientação do Professor e Alunos 

Professor se utiliza do datashow e do ambiente proposto, com os alunos em atuação como 

observadores e posteriormente, os alunos em seus equipamentos informatizados, realizam as tarefas 

propostas em aula. 

 

4.5.4 Ambiente Híbrido 

Professor primeiro apresenta a aula com teorias e métodos tradicionais atuais e posteriormente 

complementa a aula com o ambiente e o datashow. Nesta segunda etapa, os alunos acompanham 

simultaneamente as observações do Professor, em seus equipamentos informatizados. 

 

4.6 Proposta Metodológica 

A proposta em tese, é de mostrar um ambiente interativo com o uso de ARToolKit, onde marcadores 

foram colocados ao lado das apostilas para que alunos e até mesmo professores possam se beneficiar 

das vantagens destes procedimentos. O professor fazia as suas inferências que eram imediatamente 

percebidas pelos alunos, inclusive com imersão e interação do professor, mudando ângulos, distâncias, 

dimensões dos objetos, isto sem se falar em translação e rotação dos mesmos nos eixos X, Y e Z.  
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Figura 17: Professor Arildo em aula 

 

Foram instaladas as câmeras em alguns computadores do laboratório e alunos foram submetidos a uma 

nova forma de aprendizado, desta vez, ele próprio fazia as suas movimentações sobre as imagens 

referentes ao capítulo ou teoria proposta. Nos dois casos ficaram evidenciados vários aspectos 

vantajosos no uso destes recursos tecnológicos, como por exemplo: 

a) Maior motivação por parte de todos os envolvidos, professor e alunos, pois a tecnologia agrega 

valores de imersão e interatividade que os usuários não estão habituados com o ensino tradicional. Há 

depoimentos aonde os usuários alunos chegaram a comentar frases como “Agora sim entendi.”. Um 

exemplo interessante, já que a ferramenta apenas “soma” em todo este processo de ensino, justificando 

e até mesmo viabilizando estes procedimentos. 

b) Por ser de fácil manuseio, gratuito e de resultados em tempo real, os alunos gostaram de imediato 

deste novo paradigma de ensino. Os recursos envolvidos como a webcam, o navegador e o próprio 

“plug-in” são totalmente gratuitos e utilizados por grande parte de todos os alunos nos dias de hoje. 

Isto significa que o treinamento para operar as ferramentas não oneraram custos e nem mesmo 

inviabilizam o projeto. 

c) Algumas vistas e suas “arestas” não eram visualizadas na apostila, em função do anglo de visão 

desenhado em 2D, já no ambiente 3D, este problema foi totalmente resolvido, uma vez que o aluno 

poderia rotacionar a peça para ter a visão de outros planos. 

d) Ainda como vantagem, se a apostila sofrer alterações em seus desenhos e objetos, os marcadores 

poderiam ser facilmente reutilizados, bastando o novo desenho ser cadastrado sobrepondo o anterior, 

se assim o professor desejar. Estes procedimentos são realizados de maneira muito rápida e cômoda 

para o professor. A figura 18 mostra aluno em seus experimentos e suas investigações sobre a projeção 

da peça. 
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Figura 18 : Alunos com o Sistema 

 

Em um terceiro momento, os alunos ficaram livres, ou mais à vontade, para as suas investigações e 

observações. Os professores Arildo e Fernando ficaram no laboratório, atendendo eventuais chamadas 

para realizarem explicações mais particulares ou mais detalhadas para cada perfil de aluno. A figura 

19 mostra o professor em seus auxílios a determinados alunos.  

 
Figura 19 : Professor e Alunos 

 

Após certas observações dos alunos e professores, o professor Fernando, como representa a figura 20, 

fez uso do computador para criar um resumo das experiências e fazer apontamentos e conclusões 

finais sobre alguns aspectos das figuras propostas. Neste instante, o professor utiliza o sistema e o 

datashow e faz as suas observações com os olhares atentos dos alunos.  

 

 



188 

 

 
Figura 20 : Observações finais 

 

Para citar desvantagens, fazendo uma análise crítica, as aulas de Desenho Técnico seriam ministradas 

em laboratórios contendo microcomputadores com as ferramentas tecnológicas instaladas, ao invés das 

salas tradicionais. Para resolver este detalhe poderiam ser adotados modelos metodológicos 

“híbridos”, onde algumas aulas seriam tradicionais e outras com o uso destas tecnologias. Outro 

aspecto negativo seria que o aluno deveria instalar estas ferramentas em seu microcomputador pessoal, 

para estudar em casa por exemplo. 

 

5 Análise da Aplicação 

5.1 Um estudo sobre a dinâmica da aula 

Tanto os alunos, como os professores demonstraram estar motivados com a nova metodologia, 

inclusive com depoimentos evidenciando a melhoria nos procedimentos de ensino e de aprendizagem 

dos conteúdos envolvidos. Por se tratar de uma “coisa” nova, alguns se “perderam” no sentido de 

utilizar as ferramentas de maneira cômoda e prática, para extrair o máximo da aula, independente da 

ferramenta. Isto significa que alguns alunos acharam tão fascinantes o uso das tecnologias que a 

evidenciaram e acabaram colocando-as em primeiro plano ou foco de aula, ao invés, do desenho 

técnico em si, que é o verdadeiro conteúdo de aula. Motivação e Interação, isso sem se falar em 

compromisso, compartilhamento de informações e novos aprendizados, todas estas características 

foram demonstradas com a utilização de RA, conforme depoimentos dos alunos e professores. 

 
Figura 21 : Questionário 
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5.2 Uma análise sobre o depoimento dos professores 

Com a finalidade de servir como base de estudos, os professores deram a sua contribuição sobre os 

procedimentos adotados com alguns depoimentos e o preenchimento de questionário. Houve uma 

conversa informal, não estruturada, onde se falou sobre os procedimentos e suas características. Os 

professores se mostraram satisfeitos com a nova metodologia e relataram sobre a facilidade de 

aprender a utilizar o ambiente. Segundo os professores, o projeto atual, com o uso de RA trouxe 

melhorias significativas no entendimento de Geometria Espacial e Desenho Técnico. Os objetos 

apresentados em 3D facilitaram a visualização das peças em suas várias faces, coisa que na apostila, 

fica impossível. Sobre o uso de RA, os professores declararam a facilidade em se aprender e utilizar o 

ambiente, também comentaram sobre a facilidade de instalação do ARToolKit e da confecção e 

impressão dos marcadores. Concluíram que sem dúvidas as perspectivas mostradas ficaram muito 

mais claras com o uso da RA e que se fosse possível escolher em qual metodologia poderiam usar, 

estariam dispostos a investir, no ambiente tecnológico, pois segundo um dos professores, “RA facilita 

demais o aprendizado”. Outro professor comenta que utilizaria as duas metodologias, “primeiramente 

a tradicional, buscando no aluno, mais visão espacial, depois o projeto com RA, para a ratificação do 

aprendizado”. Na opinião dos professores, as vantagens são a melhor interpretação e visualização dos 

objetos propostos e como desvantagem, um deles cita a limitação do espaço de leitura da peça na 

webcam. 

 

5.3 Uma análise sobre o depoimento dos alunos 

Os alunos foram convidados a preencher o formulário de pesquisa, com as suas opiniões sobre a nova 

metodologia de ensino. Foi preenchido de maneira individual, logo após o encerramento das 

atividades de Desenho Técnico. Fez-se uma análise sobre cada uma das respostas dos alunos, para 

poder contribuir de maneira significativa com o projeto. Foram analisadas todas as respostas dos 

alunos sobre as dez questões e procurou-se extrair um resultado real, sem tendências ou qualquer tipo 

de indução. 

 

5.3.1 A metodologia anterior ao projeto com RA me fazia entender a matéria? 

A grande maioria dos alunos ficou entre duas respostas: “satisfeito” e “com facilidade”. Muitos 

alunos, metade dos entrevistados, estavam satisfeitos com a metodologia tradicional que agregava 

valores e conhecimentos de Desenho Técnico, já outros alunos, também em grande número, 

declararam que entendiam com facilidade sobre o assunto ministrado com a metodologia tradicional, 

entre o giz, quadro negro, projetor, apostila e apontamentos do professor. 
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5.3.2 O projeto atual com RA trouxe melhorias significativas ao meu entendimento de 

Geometria Espacial e Desenho Técnico? 

Das quatro respostas possíveis, nenhum aluno declarou “Nada mudou” ou ainda “Não consigo usar 

RA”. Um dado excelente para incentivar o uso desta tecnologia na disciplina para somar com as 

tradicionais ferramentas de ensino. Todos os alunos pesquisados se colocaram de maneira positiva ao 

uso da RA no ensino de GE. A grande maioria que utilizou o ambiente declarou que o projeto 

“Melhorou muito” o seu entendimento sobre GE e Desenho Técnico e a outra parte disse que estava 

satisfeito com este novo paradigma. 

 

5.3.3 Os objetos apresentados em três dimensões me facilitaram a sua visualização? 

Nesta pergunta as respostas “A mesma coisa” e “Dificultaram” não foram respondidas por qualquer 

aluno, isso representa que realmente a visualização foi apresentada sem a menor dificuldade dos 

alunos identificarem os objetos. Já a resposta “Um pouco” foi respondida por uma pequena minoria de 

alunos, que não reconheceram melhorias significativas na visualização, porém um enorme número de 

alunos, quase a totalidade, respondeu que “Melhorou muito”. 

 

5.3.4 Usar o sistema de RA proposto é: 

Nesta pergunta, nenhum aluno respondeu que o sistema de RA era “Difícil” ou ainda a resposta “Não 

consegui”. Isso representa que todos conseguiram utilizar o ambiente e que a dificuldade não é 

relevante a ponto de se tornar difícil de fato. Muito interessante este conjunto de respostas, garantindo 

que esta geração de estudantes têm facilidades com o uso de tecnologias, mesmo desconhecidas. 

 

5.3.5 A tecnologia (software e hardware) envolvida no uso do ambiente é: 

Nenhum aluno se mostrou “Indiferente” ou mesmo achando e respondendo a tecnologia como sendo 

“Complicada”. Todos os presentes se dividiram entre as respostas “Amigável” e “Interativa”. 

 

5.3.6 Os cortes ou as perspectivas que preciso realizar ficaram: 

A grande maioria dos alunos, quase a sua totalidade responderam que os cortes ou perspectivas se 

tornaram “Mais claros” para a sua realização. Uma pequena minoria achou e respondeu que não havia 

diferenças e ninguém respondeu as questões “Mais difíceis” ou “não visualizo a peça”. Isso representa 

que a grande parte dos alunos, acredita que o ambiente deixa os cortes e perspectivas mais claras. 
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5.3.7 Se fosse possível escolher uma das metodologias (opções de uso), qual você usaria e por 

quê? 

De maneira geral, todos aprovaram a utilização do ambiente com uma série de observações 

importantes, entre elas, segundo as respostas dos próprios alunos:  

� Com RA, pois é fácil, interativo e de fácil visualização; 

� As duas, pois não se podem abandonar nenhuma, quando as duas são de extrema importância 

para o aprendizado. Uma complementa a outra; 

 

5.3.8 Ao manipular os marcadores, gerou diferenças no aprendizado em relação a somente ver o 

professor utilizando o ambiente? 

Todas as respostas foram “sim”, no sentido de evidenciar diferenças quando os próprios alunos 

manipularam os marcadores ao invés de simplesmente ver o professor utilizando o ambiente. Isso 

significa que todos proferem usar o ambiente e interagir ao invés de ficar olhando para o projetor e ver 

o professor fazer uso da tecnologia. 

 

5.3.9 A interação ajudou a entender melhor? 

Ninguém achou o contrário, isto é, todos os alunos responderam que a interação ajudou a entender 

melhor. A grande maioria dos alunos respondeu apenas um simples “sim”, já outros fizeram alguns 

comentários, entre eles:  

� Com certeza, pois podemos visualizar as várias vistas possíveis; 

� Sim, facilita o aprendizado; 

 

5.3.10 Você prefere manipular os marcadores ou ver seu professor neste procedimento? Por 

quê? 

Mais da metade dos alunos preferem manipular os marcadores individualmente, pois segundo eles, 

melhora o seu aprendizado. Interessante observar que boa parte dos alunos preferem que o professor 

utilize o ambiente antes, assim, eles podem aprender e posteriormente interagir. Entre as várias 

respostas, estão: 

� Prefiro manipular, pois consigo ver as partes da figura que tenho mais dúvida; 

� Manipular, pois dá para visualizar melhor; 
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6 Conclusões 

6.1 O ensino de Desenho Técnico e a RA 

Refazer os experimentos de várias maneiras, criar novas visualizações, girar os objetos no espaço 

amostral, movimentar, transladar para mais perto ou ainda para mais longe, tudo isso com o arbítrio do 

aluno, para que ele verificasse o melhor ângulo e distância para as suas visualizações. Isso possibilitou 

uma melhoria relevante dos conteúdos de Desenho Técnico, sem se falar que o aluno poderia ainda 

realizar experimentos diferentes em casa, também de maneira intuitiva, interativa e motivadora. O uso 

da RA contribuiu significativamente para estes procedimentos de ensino e de aprendizagem. As vistas 

laterais e frontais foram investigadas e estudadas com comodidade, de maneira que o aluno não 

percebia e até não visualizava com a utilização da apostila e mesmo do quadro negro, pois não havia a 

possibilidade de rotação e mesmo translação. Essas técnicas eram imaginadas pelo aluno. Como o 

ARToolKit é de fácil utilização, os problemas encontrados foram mesmo de "coordenação motora", 

uma vez que a familiaridade do ambiente era coisa nova para todos os envolvidos no projeto. No início 

foram detectados alguns problemas, mas muito rapidamente sanados e aprendidos pelos usuários para 

que pudessem fazer o melhor uso da ferramenta proposta. A própria utilização da câmera gerou certa 

dificuldade, pois ela filma e projeta a imagem em lados opostos no computador pessoal, ou seja, 

transladar um marcador para a esquerda gera um deslocamento para a direita no monitor de vídeo, mas 

isso é normal em qualquer câmera. Os alunos fizeram algumas perguntas ao professor que também 

tinha cópia dos marcadores e podia mostrar a solução ou as suas observações de maneira a contribuir 

com a classe toda. A interatividade gerou muita motivação para as pesquisas dos alunos. Eles 

aprenderam com prazer, quase brincando. Conclui-se após estudo desta tese que a utilização da 

tecnologia de Realidade Aumentada pode ser implantada com sucesso no curso de Engenharia da 

Universidade Santa Cecília. 
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Valente, Vania Rita de Menezes [Universidade do Estado da Bahia] 

Resumo: 

O desenvolvimento científico e tecnológico no contexto da informação e comunicação vem 

instituindo uma compreensão do conhecimento como base para dinâmicas produtivas variadas como 

a econômica, social, cultural e não poderia deixar de apontar a educacional, anunciando revoluções 

através de seu potencial técnico. Considerando esse momento, o estudo se desenvolve em torno de 

uma abordagem teórico-crítica da relação Educação e Tecnologias de Informação e Comunicação – 

TIC constituída nos contextos de formação escolar, através de questões pertencentes ao entendimento 

das tecnologias como linguagem, de referenciais para a construção de conhecimentos sobre 

tecnologia, analisando criticamente as contribuições dessa compreensão para a construção de sentidos 

e significados na inserção dessas tecnologias nos processos de formação e aprendizagem, através da 

identificação de novos indicadores para o trabalho pedagógico com as Tecnologias de Informação e 


