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Abstract. The project that will be developed as the Final Paper for a Bachelor’s
degree in Computer Science will be an analysis of augmented reality signifi-
cance when applied on the field of education. There are many augmented rea-
lity systems that aim to improve students gain of knowledge. However, the use of
technology itself does not necessarily means improvement in learning. Through
the study of existing literature, there will be set a series of best practices to plan
and develop augmented reality tools for education that are more significant for
learning. The results will be shown in a class about linear equations, where a
tool of augmented reality will be used to plot three dimensional graphs. All the
conclusions reached by this project will possibly be taken for future develop-
ments in the field of augmented reality at Universidade Estadual de Londrina in
the Computer Science department.

Resumo. A pesquisa que será desenvolvida no Trabalho de Conclusão de Curso
será uma análise da aplicação da realidade aumentada na educação. Existem
diversos sistemas de realidade aumentada que visam aprimorar o aprendizado
por parte dos alunos. Porém, somente o uso da tecnologia não proporciona
ganho significativo para a aquisição de conhecimento. Pretende-se, através
do estudo da literatura existente, formular um conjunto de boas práticas na
concepção de sistemas de realidade aumentada aplicadas à educação e em-
pregá-las em uma aula de equações lineares, onde será utilizada uma ferra-
menta de realidade aumentada para a visualização de gráficos em 3 dimensões.
O projeto, além de agregar conhecimento ao aluno, servirá de base para futuros
trabalhos na área de realidade aumentada para o Departamento de Ciência da
Computação da Universidade Estadual de Londrina.

1. Introdução
O trabalho a ser desenvolvido na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso
(5TCC300) será um estudo sobre a realidade aumentada aplicada à área de educação e o
desenvolvimento de uma ferramenta que ilustre uma utilização adequada de um sistema
de realidade aumentada na área.
A realidade aumentada é a impressão de elementos virtuais em ambientes reais, acres-
centando informações ou dados ao mundo real. No âmbito da educação, a realidade
aumentada pode ser utilizada de várias formas, como por exemplo, estimulando o
estudante na análise do mundo real ao ofertar informações suplementares, objetos
virtuais, ligadas ao ambiente real. Ela pode também se estender na integração do mundo
real com recursos de aprendizado digitais, por exemplo, possibilitando a visualização de
fenômenos que não podem ser reproduzidos em ambiente real. E, por fim, a manipulação



de materiais virtuais em uma variedade de perspectivas [7].
Porém, de acordo com [7], a tecnologia envolvida no processo de criação de um ambiente
de realidade aumentada, por si só, não oferta grandes benefı́cios à educação. A tecnologia
deve servir de apoio e oferecer recursos para um aprendizado significativo. Logo, a
realidade aumentada deve ser tratada mais como um conceito na educação do que uma
tecnologia, já que o foco está no aprendizado resultante da tecnologia envolvida no
processo.
O tema proposto para o TCC é, portanto, uma abordagem da realidade aumentada que
seja significativa para a educação em geral, através da definição de um ambiente de
aprendizado e implementação de uma ferramenta que exemplifique os estudos realizados.
Ainda que a realidade aumentada não seja um assunto recente, os principais desenvol-
vimentos na área de educação se concentram nas duas última décadas, citados por [5]
em trabalhos correlatos e em [7]. Portanto, um estudo da relevância dos métodos e
ferramentas de realidade aumentada utilizadas em educação se faz necessário, para que a
tecnologia possa ser bem empregada no cotidiano de ensino.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
A realidade aumentada é uma variação da realidade virtual. Porém, enquanto a realidade
virtual transporta o usuário a um ambiente totalmente sintético, a realidade aumentada
imprime objetos virtuais no mundo real, complementando a realidade e não a substituindo
[1].
Os sistemas de realidade aumentada possuem três caracterı́sticas [2]:

• Combinação de objetos reais e virtuais em um ambiente real;
• Execução em tempo real com interatividade;
• Alinha os objetos reais e virtuais entre si.

O sistema é caracterizado desta maneira, para que a realidade aumentada não seja limitada
a apenas um tipo de tecnologia.

2.1. Tecnologias em Sistemas de Realidade Aumentada
Em [6] são citadas as principais tecnologias, dispositivos e equipamentos utilizados em
sistemas de realidade aumentada, os equipamentos para exibição (display), computador e
dispositivos de entrada (input) e rastreamento (tracking).
Os equipamentos de display são principalmente os See-through display e o Monitor-based
display. O primeiro mostra ao usuário o mundo real já sintetizado pelo mundo virtual, ou
seja, o usuário tem uma única imagem do mundo onde o ambiente real e virtual já estão
integrados. Já o Monitor-based display, permite a visualização dos ambientes real e vir-
tual separadamente.
Um Head-mounted device é um dispositivo de See-through display utilizado como um
óculos ou um capacete. Ele permite a visualização em Video-see through system, utili-
zado, em geral, quando é necessário um sistema de aperfeiçoamento de imagem, e Optic-
see through system, que permite a sobreposição de informações na visualização do mundo
real.
Os Handled displays, são dispositivos portáteis, providos de uma câmera, que se utilizam
da técnica de Video-see through. São exemplos de Handled displays os Smartphones,
PDAs e Tablets que contenham uma câmera.



Uma outra forma de exibir informações gráficas em objetos fı́sicos ou no ambiente real,
porém sem a necessidade de carregar ou vestir um equipamento é o Spatial display, que
se utiliza de projetores de vı́deo e hologramas, por exemplo. O Projection display é um
tipo de Spatial display, utilizado para projetar imagens em 3D no ambiente real, criando
um objeto de aparência realista.
O último equipamento citado por [6], foi o Pinch Gloves, que são luvas para a captação de
movimentos utilizados para interagir com os objetos virtuais. Não somente os Pinch Glo-
ves podem ser utilizados como formas de interagir com o ambiente virtual, mas também
objetos e dispositivos que possam mandar sinais de posição e orientações para imagens
de câmera.

2.2. Realidade Aumentada e a Educação

Dentro do contexto de educação, o texto de [7] demonstra que a realidade aumentada ofe-
rece ao usuário conteúdos de aprendizagem em perspectiva 3D, aprendizagem ubı́qua, co-
laborativa e situada, senso de presença, imediatismo e imersão pelo usuário, visualização
do que é invisı́vel e uma ligação entre a aprendizagem formal e informal.
Através do estudo de artigos publicados anteriormente, [7] mostra que os sistemas de re-
alidade aumentada ajudaram os estudantes a desenvolver habilidades e conhecimentos de
maneira mais efetiva em relação a outros tipos de tecnologias de aprendizado, proporcio-
nam também o aumento do interesse e motivação do aluno no aprendizado, favorecendo
o desenvolvimento de novas habilidades e ganho de conhecimento mais preciso sobre o
tópico.
Além disso, os sistemas de realidade aumentada, ofereceram uma solução para áreas de
conhecimento onde o aprendizado depende do entendimento de conceitos abstratos, cri-
ando a visualização virtual de experiências, conceitos ou fenômenos que não podem ser
vistos no mundo real.

3. Objetivos
Os objetivos do trabalho são:

• Construção de uma lista de boas práticas na utilização de tecnologias de realidade
aumentada aplicadas na educação;

• Aplicar as boas práticas, definidas anteriormente, em uma aula de equações line-
ares, através de uma ferramenta de realidade aumentada que desenhe os gráficos
das equações em 3D;

• Proporcionar uma base de conhecimento para futuros desenvolvimentos na área de
realidade aumentada para o grupo de pesquisa em mı́dias digitais da Universidade
Estadual de Londrina.

4. Procedimentos Metodológicos/ Métodos e técnicas
Será feito um levantamento de artigos e dissertações onde sistemas de realidade aumen-
tada foram implantados em um ambiente real de educação, como por exemplo o artigo
[5], que analisa o emprego da ferramenta ARSC (Augmented Reality Student Card) entre
alunos com idades entre 10 e 17 anos, e o artigo [4], que avalia o uso da realidade au-
mentada na disciplina de artes visuais em uma escola secundária de Madri. Os métodos
e ferramentas utilizados nas pesquisas serão analisados para que se possa concluir o que
foi executado para o sucesso do emprego do sistema em um dado ambiente.



Antes que uma conclusão seja definida, trabalhos correlatos serão lidos para que uma base
de conhecimento seja formada e o resultado das análises seja mais coerente. Um exemplo
é o artigo publicado por [3], é realizado um estudo sobre os reais benefı́cios e impasses
gerados pela aplicação da realidade aumentada na educação.
Aplicar as conclusões do estudo em uma aula que aborda sistemas de equações lineares
no espaço 3D, através do desenvolvimento de uma ferramenta de realidade aumentada
que demonstre visualmente a contrução de gráficos de equações lineares.

5. Cronograma
As atividades propostas para o desenvolvimento da pesquisa serão as seguintes:

Atividade 1 Revisão bibliográfica: artigos correlatos;
Atividade 2 Revisão bibliográfica: artigos que implementam sistemas de realidade au-

mentada em ambientes reais de educação;
Atividade 3 Definição de boas práticas em sistemas de realidade aumentada na educação;
Atividade 4 Implementação da ferramenta que será utilizada na aula;
Atividade 5 Testes e correções da ferramenta;
Atividade 6 Documentação da ferramenta.

A Tabela 1 demonstra o perı́odo em que se pretende executar cada atividade

Tabela 1. Cronograma de execução do projeto
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

Atividade 1
Atividade 2
Atividade 3
Atividade 4
Atividade 5
Atividade 6



6. Contribuições e/ou Resultados Esperados
Ao expor as boas práticas de aplicação da realidade aumentada na educação, espera-se
que o aluno e os leitores do trabalho possam compreender as dificuldades na agregação
da tecnologia de realidade aumentada no cotidiano de ensino e os benefı́cios que ela traz
ao estudante quando projetada e desenvolvida de forma adequada.
A contribuição à área de pesquisa é o documento que poderá ser utilizado de base para
o desenvolvimento de novas ferramentas eficientes de realidade aumentada no ensino de
diversas disciplinas, sendo adaptada de acordo com a necessidade de cada situação.
Além disso, a pesquisa servirá de base para futuros desenvolvimentos do grupo de estudos
de mı́dias digitais da Universidade Estadual de Londrina.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 15 de Abril de 2013.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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