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Resumo  
 
Abstendo-nos de praticamente todas as ramificações da área da computação, este artigo tem como 

objetivo descrever o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que apresenta como temática a 

realidade aumentada e seu impacto na educação, apresentando esta tecnologia para professores, 

alunos e estudiosos, que pode gerar grandes possibilidades no meio educacional. Apresentamos os 

problemas que a educação brasileira enfrenta com o surgimento da realidade aumentada e a sua 

popularização. 
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Abstract 
 
Abstaining from almost all branches of computing, this article aims to describe the Course Completion 
Work (TCC) that presents as augmented reality and its impact on education, presenting this 
technology to teachers, students and scholars, which can generate great possibilities in the 
educational environment. We present the problems that Brazilian education faces with the emergence 
of augmented reality and its popularization. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Com o acesso à tecnologia o ser humano passou a mudar gradativamente sua forma 

habitual de como estava acostumado a viver, se tornando, cada vez mais, dependentes da 

mesma, podendo caracterizar esta mudança como um processo natural da evolução 

humana.  

De acordo com Chaves (1999): 

 

Há muitas formas de compreender a tecnologia. Para alguns ela é fruto do 

conhecimento científico especializado. É, porém, preferível compreendê-la 

da forma mais ampla possível, como qualquer artefato, método ou técnica 

criado pelo homem para tornar seu trabalho mais leve, sua locomoção e sua 
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comunicação mais fáceis, ou simplesmente sua vida mais satisfatória, 

agradável e divertida. 

 

Todos os dias surgem desafios dos mais diversos tipos quando pontuamos a 

educação. Cada vez mais o ensino de qualidade e acessível é encarado como algo 

necessário para um avanço significativo da sociedade em geral. O mercado de trabalho 

encara isso como algo de grande valia, necessitando que seja formado cada vez mais 

indivíduos capacitados nas mais diversas áreas de conhecimento. Assim sendo, registramos 

grande contribuição com um avanço significativo na sociedade em que estão inseridos. 

Apesar da evolução tecnológica, o ensino atual se apega a moldes e conceitos 

tradicionais, não trazendo em sua grande maioria a tecnologia e suas vantagens para dentro 

da sala de aula.  

De acordo com Santos, Rezende (2014): 

 

A tecnologia proporcionou grande quantidade de recursos e várias 

ferramentas tecnológicas educacionais, permitindo principalmente a rapidez 

na busca e compartilhamento de informações. O que era escassez passou 

à abundância de informações, e em sala de aula as novas ferramentas 

tecnológicas oportunizam um melhor aprendizado, em razão de os alunos 

estarem habituados com a tecnologia em seu cotidiano. 

 

Santos, e Rezende (2014) vão além e dizem que: 

 

No meio educacional é preciso acompanhar essas mudanças e estar 

preparado para tal, pois ao rejeitar esse cenário, o impacto será em aulas 

que desmotivam os alunos e formam cidadãos alheios à realidade imposta. 

Para isso o professor precisa estar consciente de uma dupla mudança, na 

qual é preciso repensar seu entendimento e sua relação concernente à 

metodologia e à tecnologia, pois é preciso relacioná-los, e não considerar 

que tecnologia e metodologia são opostas e não devem interagir em 

conjunto. 

 

Com isso, os docentes necessitam da adoção de mais meios tecnológicos como 

meio facilitador no processo educacional, como explica Forte E., Kirner (2009): 
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Particularmente, quando tratamos de temas mais abstratos ou distantes 

temporal ou fisicamente do aluno, o uso de recursos mais ricos que a 

simples explicação é quase que imprescindível para a conquista de um bom 

resultado de compreensão. Para isso, costuma-se lançar mão de 

fotografias, desenhos, sons, vídeos, que são recursos tecnológicos 

multimídia, normalmente congregados pelo computador, que podem dar ao 

educando a possibilidade de compreensão do assunto estudado de maneira 

mais ampla, não apenas a partir da explanação de conceitos, mas através 

da visualização e interação com esses temas. 

 

É de conhecimento de todos que a educação brasileira necessita de uma 

reformulação em seus padrões. Também se vivencia as mais diversas mudanças no padrão 

social, tendo sempre como visão os meios tecnológicos que a cada dia entram no mercado 

e no dia a dia das pessoas. Apesar da tecnologia estar presente no meio educacional, não 

se faz suficientemente útil, comparada com os avanços científicos mundiais. Atrelados 

somente ao que experimentaram por diversas décadas, não se experencia a coragem, ou 

até mesmo conhecimento tecnológico, para se aprofundar em outros meios. Como a da 

realidade aumentada. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Um dos aspectos problemáticos acerca da popularização da realidade aumentada é 

a falta de entendimento e conhecimento do que ela trata. Nesta seção serão apresentadas 

informações para um melhor entendimento da definição da tecnologia de realidade 

aumentada. 

 

2.1 Realidade Aumentada 

 

A Realidade Aumentada (R.A.) utiliza tecnologia multissensorial que se baseia em 

recursos multimídia que possibilitam a criação de ambientes parcialmente artificiais. Esses 

recursos trabalham para ampliar as limitações físicas naturais dos usuários, enriquecendo a 

manipulação das informações. Para realizar estas ações a realidade aumentada utiliza os 
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diversos dispositivos convencionais e não-convencionais de entrada/saída para tornar a 

interação o mais real e natural possível.  

A realidade aumentada é uma ferramenta tecnológica oriunda da realidade virtual.  

Segundo Kirner (2011): 

 

[...] realidade aumentada pode ser definida como o enriquecimento 

do mundo real com informações virtuais (imagens dinâmicas, sons 

espaciais, sensações hápticas) geradas por computador em tempo 

real e devidamente posicionadas no espaço 3D, percebidas através 

de dispositivos tecnológicos.  

 

Azuma (2001) diz que existem três características principais presentes nos sistemas 

de realidade aumentada: 

• Combinação do mundo real com objetos virtuais dentro do ambiente real; 

• Interação em tempo real; e, 

• Alinhamento correto dos objetos virtuais no ambiente real. 

A realidade aumentada em seu início era extremamente cara, frágil e de difícil 

reprodução. Com a industrialização em massa de peças e componentes para 

computadores, Smartphones e/ou Tablet, essa tecnologia começou a ganhar espaço no 

cenário mundial. 

 

2.2 Funcionamento da Realidade Aumentada 

 

Para podermos ter um sistema funcional em realidade aumentada, se faz 

necessários quatro componentes que trabalham em conjunto para dar luz à esta 

tecnologia. São eles: dispositivos de entrada (input), dispositivos de saída (output), 

equipamento para processamento dos dados e marcadores, conforme mostra a 

imagem abaixo. 
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Figura 1. Esquema do funcionamento de Realidade Aumentada. 

 
Fonte: Google. 

 

 

2.2.1 Dispositivos do Tipo Input 

 

Dispositivos de Input são todos os equipamentos capazes de enviar sinais 

para a unidade lógica de um sistema, seja um computador, microcomputador, chips 

lógicos, etc. No meio da realidade aumentada os dispositivos de Input servem para 

enviar imagens ao vivo do que está sendo visto por ele para o equipamento de 

processamento de dados. 

Exemplos de dispositivos de Input para a realidade aumentada: 

• Webcam; 

• Câmera. 

 

2.2.2 Dispositivos do Tipo Output 

 

Dispositivos de Output são todos os equipamentos capazes de enviar as 

informações de volta para o usuário, informações essas que foram tratadas pela 
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unidade lógica do sistema. No meio da realidade aumentada os dispositivos de 

Output servem para a visualização das imagens em 3D que foram encontradas pela 

unidade lógica. 

Exemplos de dispositivos de Output para realidade aumentada: 

• Monitores; 

• Televisões; 

• Display do Smartphone; e, 

• Aparelhos próprios para realidade aumentada (Google Glass, 

Hololens). 

 

2.2.3 Marcadores 

 

O marcador é utilizado para enviar informações ao dispositivo lógico e receber 

essas informações com um modelo 3D. Um marcador é um código que é usado 

como um guia para o dispositivo lógico. Cada marcador pode ser gravado com 

códigos que ajudam o sistema de realidade aumentada a saber qual modelo 3D ele 

deve enviar para o dispositivo de Output, que logo em seguida será visualizado pelo 

usuário.  

Os marcadores não possuem padrão específico, ficando a cargo de cada 

projeto escolher o material do marcador, como também o tipo de código, podendo 

ser letras, números, símbolos, etc. 

 

 
Figura 2. Exemplo de um marcador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Google. 
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2.2.4 Dispositivos Lógicos 

 

Os dispositivos lógicos são a “mente” por trás do sistema de realidade aumentada. 

Eles trabalham com todos os outros dispositivos, de forma direta e indireta, fazendo com 

que o sistema funcione corretamente. O dispositivo lógico pode ser um simples microchip ou 

um microcomputador dependendo, claro, do tipo de projeto que será aplicado.  

O dispositivo recebe as informações do Output que tem como visão um marcador, ao 

trabalhar na imagem recebida e encontrar os padrões pré-gravados em seu programa, ele 

começa a gerar a imagem 3D daquele objeto, organizando-a no marcador e, por fim, 

enviando ao dispositivo de Output. 

 

2.3 Realidade Aumentada na Educação 

 

Sendo assim, a tecnologia de realidade aumentada aparece no cenário educacional 

com uma proposta bastante tentadora e abrangente, que possui como objetivo ajudar os 

docentes a aumentar o interesse de seus discentes. Algumas características desta 

tecnologia possibilitam um maior engajamento na dinâmica educacional de seus alunos, 

visto que ela pode aumentar o interesse lhes dando uma maior interatividade e possibilidade 

de aprendizado. Esta ação torna o ato de estudar mais lúdico e eficiente, uma vez que eles 

passam a ter uma maior introdução dentro do cenário proposto pelo professor. Antes 

somente ficava preso a uma representação 2D no quadro, livros, imagens ou em sua 

imaginação. 

Diante de todos os benefícios citados, acreditamos que futuramente a realidade 

aumentada será uma ferramenta que auxiliará fortemente em todos os processos 

educativos. Sem dúvida, a combinação da realidade e do ambiente virtual pode melhorar, e 

muito, o aprendizado minimizando a ineficiência dos métodos educacionais tradicionais e 

tornando os estudos; algo mais divertido e prazeroso para os alunos. 

2.3.1 Aplicações da Realidade Aumentada na Educação 

 

Alguns usos eficientes da realidade aumentada diante da educação podem 

ser: 



 
 

18 | P á g i n a  
 

• Livros interativos: 

 

Figura 3. Livro infantil interativo – janela mágica. 

 
Fonte: Google. 

 

 

•  Jogos para fixação de conteúdo: 

 

Figura 4. Fantasia zoológico 4D,  jogo em realidade aumentada. 

 
Fonte: Google. 
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• Material de apoio para laboratórios de física, química e/ou biologia: 

 

Figura 5. Visualização 4D dos elementos da tabela periódica. 

 
Fonte: Google. 

 

 

 

• Visualização de objetos matemáticos em 3D: 

 

Figura 6: Aprendendo cálculos com ábaco com R.A. 

 
Fonte: Google. 
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• Quebra-cabeças: 

 

Figura 7: Xalingo – jogo de quebra-cabeça com realidade aumentada. 

 
Fonte: Google. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O estudo que resultará no TCC ainda está em fase de desenvolvimento e, por 

isso, não possui considerações finais conclusivas. Entretanto, vemos um futuro 

promissor com a utilização desta tecnologia e a sua ampla possibilidade de uso em 

nosso cotidiano.  

Diante dos fatos, vale ressaltar que nem todos os projetos de realidade 

aumentada podem trazer uma imersão satisfatória, ficando a cargo do professor 

escolher de forma lúdica o melhor programa para utilizar dentro da apresentação de 

suas aulas. 
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