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Resumo 
Estudos evidenciam que os estudantes universitários estão cada vez mais usuários de 
tecnologia em seu dia-a-dia, inclusive no meio educacional. É muito comum ver o 
estudante que está em potencial, prestando atenção na aula, mas que tem em suas 
mãos um aparelho de telefone celular e que também está constantemente em uso. 
Esta utilização está errada? Existem limites para o uso destes recursos em sala de aula? 
Eles estão atrapalhando os processos de ensino e de aprendizagem? Será que o 
professor não estaria ultrapassado? Realmente este artigo vai inserir no leitor uma 
vontade de investigar e refletir mais profundamente sobre o assunto. Não podemos 
ignorar o avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e também não 
vamos ignorar o fato de que esta tecnologia está cada vez mais presente e atuante em 
nosso cotidiano. A intenção é então, aliar a utilização destes dispositivos móveis, sejam 
aparelhos celulares ou tablets, com o processo educacional em si. Utilizar recursos da 
tecnologia de Realidade Aumentada (RA) para motivar o aluno em seus aparelhos 
eletrônicos a investigar novos desafios apresentados em sala de aula.  
 

Introdução 
As novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 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. Na 

educação, o cenário não poderia ser diferente, além dos computadores interligados 

em rede e com acesso à internet, disponibilizando recursos para um número infinito 

de possibilidades de pesquisa e também, com sistemas que atendem determinadas 

situações e disciplinas específicas [1]. É inegável o fato de que as pessoas estão 

mudando de hábitos, pelo menos os mais jovens. Isso acontece pelo fato de estarem 

inseridos em contextos completamente diferentes das rotinas e procedimentos das 

pessoas mais antigas, uma vez que, antigamente, as utilizações dos recursos de 

tecnologia eram mais limitadas, ou ainda, inexistentes. É comum você reparar que até 

mesmo as crianças têm mais facilidades de utilizar determinados aplicativos e 

aparelhos, se comparados, com a sua própria utilização. E mais ainda, as pessoas 
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atuais, nem mesmo leem os famosos manuais de utilização, pois, para eles, as 

aplicações são “amigáveis” e totalmente entendíveis. 

Com a crescente criação de novas tecnologias, o ambiente tridimensional (3D) se torna 

um dos campos mais procurados para satisfazer o desejo de novos meios tecnológicos 

em diversas áreas do mercado, seja ele na área do entretenimento ou na área 

profissional e acadêmica. Com esse objetivo, esse artigo visa trazer uma nova 

perspectiva sobre um assunto já tratado no ambiente 3D, a Realidade Aumentada com 

ênfase nos dispositivos móveis. 
 

Motivação 

A Geometria Espacial (GE) é um dos assuntos que os alunos demonstram mais 

dificuldades dentre os conteúdos de Matemática ensinados. Um dos fatores para 

contribuir com esta dificuldade, é que usualmente os professores lecionam este 

conteúdo, usando somente quadro e giz, ou ainda recursos que mesmo tecnológicos, 

utilizam-se de representações planares para apresentar os 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 visualizadas no quadro negro, como por exemplo, a Geometria Espacial. O 

aluno, por sua vez, fica motivado com a possibilidade de absorver, mais naturalmente, 

a teoria apresentada pelo professor [2]. Algumas aplicações existentes como softwares 

de autoria, exigem um grande conhecimento técnico por parte do professor e ainda, 

máquinas com configuração de alta tecnologia para implementar os recursos 

propostos.  

Nos últimos anos, a quantidade de alunos e professores que utilizam a internet pelo 

celular crescer consideravelmente, chegando a 79% em escolas públicas e 84% em 

particulares. Entre os professores, que são mais conservadores, esta usabilidade 

também cresceu, de 36% em 2013 para os atuais 64%. Estes dados fazem parte da 

pesquisa divulgada recentemente pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) 

sobre as TICs aplicadas na Educação [6]. 

Daí a motivação em se utilizar os recursos da RA nos aparelhos celulares que já estão 

de posse de grande parte de nossos alunos e que requer um mínimo de conhecimento 

para implementar os recursos propostos para melhorar a percepção de objetos 

tridimensionais. 
 

Objetivos 

Como os alunos em geral têm dificuldades na compreensão dos conceitos de 

Geometria Espacial [3] em função da forma como os conteúdos são atualmente 

inseridos nos programas de ensino, propor-se-á uma técnica de aprendizado que 

utilize ambientes com RA em dispositivos móveis, para agregar valores aos conteúdos 

ministrados. Espera-se alcançar melhoria nos índices de entendimento e também 

aprovação, a partir do uso de uma técnica para os estudos, inserindo na disciplina, 

recursos das TICs com a visualização e manipulação dos objetos pesquisados em 3D. 

Especificamente irá se propor um modelo instrucional baseado na técnica de RA, para 

o ensino de geometrias espaciais. Serão utilizados procedimentos metodológicos para 

o uso de recursos de RA como, por exemplo, inclusão, nos materiais de apoio dos 



 

 

194 

alunos, de certos marcadores que possibilitarão a visualização e a manipulação dos 

objetos em três dimensões por meio de câmeras dos aparelhos celulares ou tablets 

dos alunos. 
 

Contribuições 

Para a contribuição deste trabalho à ciência, essa estratégia de ensino traz resultados 

diferenciados e melhores em relação às técnicas atuais adotadas por algumas 

universidades, isto é, a metodologia utilizada para o ensino de desenho técnico é 

diferenciada e significativa para o aprendizado, conforme demonstra o resultado 

obtido em trabalhado semelhante, utilizando Realidade Virtual (RV) nos computadores 

utilizados como ferramentas de auxílio para o aprendizado de geometria espacial, em 

uma universidade privada no Brasil [4]. 

 

Realidade aumentada 
A Realidade Aumentada (RA) é caracterizada pela inclusão de objetos virtuais (como 

imagens, textos e animações) no mundo real, por meio de dispositivos tecnológicos, 

permitindo ao usuário explorar esses cenários reais enriquecidos e atraentes. Do 

ponto de vista tecnológico, as aplicações de RA necessitam atender a três requisitos 

básicos: combinação do mundo real com o mundo virtual; interação em tempo real; e 

visualização tridimensional dos objetos que compõem o ambiente [5]. A RA funciona 

de diversas formas. Uma delas se dá por meio do reconhecimento de um símbolo que 

chamamos de marcador. O software processa a imagem capturada por uma câmera 

(webcam) e identifica o posicionamento do símbolo; em seguida, o software 

disponibiliza um objeto virtual (Realidade Aumentada) com base nesse 

posicionamento. A RA é a união e integração de dados virtuais a visualizações do 

mundo real.  

São diversas as aplicações com RA, tem-se desde aplicações para demonstrar um 

corpo humano inteiro até jogos com total interação do terreno em que o usuário se 

encontra. São usadas em diferentes áreas, como por exemplo, apoio à procedimentos 

cirúrgicos, dispositivos para navegação, serviços de emergência, simuladores, entre 

outros. Com a inserção da RA nos dispositivos móveis (tablets, smartphones e até 

óculos) as aplicações só aumentaram, pois agora não dependemos de computadores 

potentes e temos o fator móvel. Arquitetura representada na figura 1. 

 

 Figura 1. Arquitetura para RA. Fonte: Agência 

DDA Marketing e Design Digital. Disponível 

em: <http://www.agenciadda.com.br/realidade-

aumentada-ra>. Acesso em: 21 set. 2015 
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Metodologia 
Colocar as tecnologias a serviço da modelagem, ou melhor, usar a tecnologia como 

uma forma de aprimorar a abordagem da situação atualmente vivenciada, pode ser 

difícil, em função das técnicas já utilizadas e rotineiras nas aulas tradicionais. Com a 

utilização dos dispositivos móveis (celulares e tablets) para exibir os objetos propostos 

em aula, tem-se um ambiente interativo e com o arbítrio do aluno para a tomada de 

decisão sobre a sua própria investigação e estudo. Espera-se então, uma maior 

motivação por parte dos alunos e professores, pois, a tecnologia agrega valores de 

imersão e interatividade aos usuários. Por ser de fácil manuseio, gratuito e de 

resultados em tempo real, certamente os alunos e professores farão uso desta 

experiência. 

 

Conclusões 
Interagir com os objetos propostos em aula, refazer as experiências de diversas 

formas, rotacionar e transladar os objetos de maneira cômoda com um simples 

deslocamento do dispositivo móvel, criar novas visualizações mais próximas de 

detalhes, enriquecendo o aprendizado e tudo isto com a percepção e investigação com 

o “mando”, a “gerência” do aluno. Ele irá investigar o que está querendo descobrir ou 

ainda sanar as suas dúvidas sem a intervenção do professor, pois, cada caso é um caso 

em especial, isto é, os alunos têm potencialmente suas dúvidas de maneira 

heterogênea e a RA irá permitir que cada um “navegue” no ambiente virtual, 

descobrindo e ultrapassando seus limites. 
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