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Abstract. With the tecnologics advances ocurred a change of paradigm on the
learning.The big challenge in this digital age is to know how to choose the in-
formations, define what is relevant, know how to validate the fonts of searching
,in other words, isn’t more how get the information , but how can build a kno-
lodge with them. This paper wil aim to avaliate which of the softwares, using
Augmented Reality and Virtual Reality that will be developed, is better to teach
types of terrain.

Resumo. Com os avanços tecnológicos ocorreu uma mudança de paradigma
na forma do aprendizado. O grande desafio nesta Era Digital é saber como
escolher as informações, definir o que é relevante, saber validar as fontes de
pesquisa, ou seja, não é mais como obter as informações, mas como conseguir
construir um conhecimento a partir delas. Este trabalho terá como objetivo
avaliar qual dos softwares utilizando a Realidade Aumentada ou Realidade Vir-
tual que serão desenvolvidos, é melhor para o ensino de tipos de relevo.

1. Introdução

Com os avanços tecnológicos ocorreu uma mudança de paradigma na forma do
aprendizado[11] e no mercado de trabalho . Segundo [19] estudos internacionais apontam
que até 2034 cerca de 47% dos empregos existentes serão automatizados até 2034[14] e
o fórum econômico mundial[1] afirma que cerca de 65% dos alunos que estão no ensino
infantil trabalharão em profissões que ainda não foram criadas ,ou seja, os estudantes
precisam se preparar para vagas de emprego que ainda não existem. O grande desafio
nesta Era Digital é saber como escolher as informações, definir o que é relevante, saber
validar as fontes de pesquisa, ou seja, não é mais como obter as informações, mas como
conseguir construir um conhecimento a partir delas. Segundo Mario Cortella em [17] [...]
Informação é cumulativa, conhecimento é seletivo”[..] , logo o método de ensino tradi-
cional deixou de ser interessante para os alunos que possuem um contato direto com a
tecnologia e segundo [11] a principal caracterı́stica de um ambiente digital é que torna o
processo de aprendizado ativo. Por isto , torna-se necessário o desenvolvimento de novas
ferramentas de ensino para acompanhar esta mudança.

Ao contrário do método de ensino tradicional, no qual possui o aluno como um
agente passivo no processo de aprendizagem , o método de ensino construtivista, explo-
ratório, coloca o aluno como um agente ativo no processo de aprendizagem. Em [10]
Martha dá como dica o uso da tecnologia como habilitação para novas propostas. Logo,



o desenvolvimento de softwares educativos para auxiliar o ensino, é uma forma de ajudar
o professor à desenvolver uma aula focada no aluno como agente ativo neste processo.

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: A Seção 2 apresenta a
Fundamentação Teórica e o Estado da Arte dos softwares desenvolvidos utilizando a reali-
dade aumentada e a realidade virtual. A Seção 3 estão elencados os objetivos do trabalho.
Na próxima Seção está descrito os passos que serão realizados para a execução do projeto;
a Seção 5 possui o cronograma de execução do trabalho e a última Seção exibe quais são
as contribuições e os resultados esperados.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Realidade Aumentada
A Realidade Aumentada (RA) pode ser definida como uma variação dos ambientes
virtuais. Ela é o meio termo entre o ambiente virtual(completamente sintético) e a
telepresença(completamente real).[7]

Para evitar que fosse limitada pela tecnologia foi definido que para ser considerada
como um sistema em Realidade Aumentada deve ter as seguintes caracterı́sticas[7]:

• Integrar o mundo virtual com o mundo real.
• Ser interativo em tempo real.
• É registrado em 3 dimensões.

Evolução das Tecnologias para o uso de sistemas de Realidade Aumentada

O uso e desenvolvimento de aplicações em Realidade Aumentada há alguns anos atrás
era muito complexo de ser feito, exigia-se um alto nı́vel de habilidade de programação.
Uma das formas de implementação desta tecnologia era através do opencv como foi feito
por [5].

Agora, depois de 4 anos, já existem API prontas para serem usadas, como a
da Vuforia, que tornam a criação de sistemas em Realidade Aumentada muito mais
simples e rápido. É possı́vel utilizar em um celular ou tablet um aplicativo em Realidade
Aumentada.

Realidade Aumentada e o Ensino

Nas pesquisas sobre a aplicação da Realidade Aumentada na educação segundo [4],
houve um crescimento em artigos publicados sobre este tópico nos últimos 3 anos.

O artigo de [4] apresenta uma revisão bibliográfica de 68 artigos do SSCI (Social
Science citation index )SSCI , que faz um levantamento nos artigos estudados. Dos artigos
estudados foram levantadas as vantagens e desafios no uso da realidade aumentada:

As vantagens levantadas dividas nas seguintes categorias foram :



Resultado dos Alunos

• Melhora os resultados de aprendizagem
• Melhora a motivação para aprender
• Ajuda os aluno à entender
• Melhora a satisfação
• Melhora a confiança
• Melhora a habilidade espacial

Contribuições Pedagógicas

• Aumento o nı́vel de engajamento
• Aumenta o interesse
• Fornece oportunidades de cooperação para os estudantes
• Facilita a comunicação entre o professor e o estudante
• promove a auto aprendizagem
• Combina o mundo fı́sico e o mundo virtual
• Permite os alunos a aprenderem fazendo
• Tecnologia centrada no aluno
• Permite a aprendizagem multi - sensorial(com som , imagens )
• Permite que os alunos recebam rapidamente informações

Interação

• Promove a oportunidade de interação entre os estudantes
• estudante - matéria
• estudante - professor

Outros

• Permite a visualização de conceitos invisı́veis, eventos e conceitos abstratos
• RA é fácil de ser utilizada pelos estudantes
• Reduz o custo do material de laboratório

Os problemas levantados nos artigos foram:

Precisa de mais tempo

Não é adequado para o ensino de grandes grupos de alunos

Causa problemas técnicos (câmera, Internet, uso interno)

Tecnologia cara

Unity3D
O Unity3D é uma engine voltada ao desenvolvimento de jogos em 3D ou em 2D, possui
tanto uma versão paga(Unity Pro) quanto uma versão gratuita voltada aos estudan-
tes(Personal). Este motor de jogo é multiplataforma o seu repertório de suporte abrange
os principais sistemas operacionais(windows,linux osx), sistemas moveis (android ,IOS,
windows phone)e os sistemas de video game mais recentes , como o switch.[21]

O engine possui uma interface gráfica que facilita o desenvolvimento dos jogos.
São utilizadas as linguagens de programação C# e Javascript; possui uma vasta gama
de assets, tanto gratuitos quanto pagos, várias API que podem ser baixadas da Asset Store.



Vuforia

A Vuforia é uma API para o desenvolvimento de aplicações em Realidade Aumen-
tada.Ela possui dois tipos de licença: a gratuita voltada ao desenvolvimento e protótipo
da aplicação, e a paga que é para poder comercializar o aplicativo. A API possui suporte
aos dispositivos Tango do Google e uma parceria com o unity para ajudar a disseminar
a Realidade Aumentada. Possui suporte à smart glasses (que pode ser traduzido como
óculos inteligentes) e se utilizado junto ao Unity 5 possui também suporte ao Android i
ao IOS. É possı́vel trabalhar com imagens , objetos em 3D , criar animações com som ,
reconhece palavras em inglês e trabalha também com marcadores personalizados.[23]

VR Box

O VRBox é inspirado no Google Cardboard , utiliza o software do google Cardboard
para definir os parâmetros para utilização do equipamento. Ele utiliza um celular que é
encaixado no equipamento e possui também um controle bluetooth para interagir com o
software , se possuir suporte. O equipamento é barato se comparado a outros equipamen-
tos existentes , como o VR Gear.[22]

AutoDesk Remake

Remake é uma solução de ponta para gerar objetos em 3D a partir de um conjunto de
imagens de um objeto que possua vários ângulos do objeto. Cada conjunto de imagens
pode ter um máximo 250. O processo de processamento para converter estas imagens
pode ser feito localmente ou em nuvem. Após o processamento, o objeto gerado pode ser
editado e feitas pequenas correções caso necessário.[6]

Google Earth Pro

A Google passou a disponibilizar o Google Earth Pro de forma gratuita. É um programa
que possui um mapeamento do globo terrestre feito com imagens de satélite. Este pro-
grama possui também as ferramentas[?]:

1. Calcule distâncias e áreas com as ferramentas de medição
2. Visualize manipule e exporte dados de GIS
3. Utilize o Movie Maker para produzir material de apoio para os meios de

comunicação
4. Manipular e exportar dados de GIS
5. Recue no tempo com imagens históricas

Realidade Virtual

A Realidade Virtual (RV) é uma “interface avançada do usuário” para acessar aplicações
executadas no computador, torna possı́vel a visualização, movimentação e interação do
usuário, em tempo real, em ambientes tridimensionais gerados por computador.[15]



Realidade Virtual e o ensino

Segundo [9] pesquisadores apontam que as principais vantagens da Realidade Virtual no
ensino são:

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

pessoa vivenciada pelos mesmos;
• Grande poderio de ilustrar caracterı́sticas e processos, em relação a outros meios

multimı́dia;
• Permite visualizações de detalhes de objetos;
• Permite visualizações de objetos que estão a grandes distâncias, como um planeta

ou um satélite;
• Permite experimentos virtuais, na falta de recursos, ou para fins de educação vir-

tual interativa;
• Permite ao aprendiz refazer experimentos de forma atemporal, fora do âmbito de

uma aula clássica;
• Porque requer interação, exige que cada participante se torne ativo dentro de um

processo de visualização;
• Encoraja a criatividade, catalisando a experimentação;
• Provê igual oportunidade de comunicação para estudantes de culturas diferentes,

a partir de representações;
• Ensina habilidades computacionais e de domı́nio de periféricos

Método de ensino Tradicional

O professor é o agente ativo no processo de ensino - aprendizagem , repassando os seus
conhecimentos por meio de aulas , geralmente , teóricas. [16]

Método de ensino Construtivista

O aluno é o agente ativo no processo de ensino- -aprendizagem, e o professor age como
um agente facilitador no processo tendo a função de orientar o aluno a buscar e gerar seus
próprios conhecimentos. [16]

Métodos de ensino com base no construtivismo

• Problem based Learning(PBL) : É um método de ensino em que o professor apre-
senta um problema aos alunos e a partir deste problema, eles devem realizar pes-
quisas para identificar e utilizar os conteúdos que juguem necessários para resolver
o problema.[2]

• Project Based Learning : É um método de ensino em que os estudantes ganham
conhecimento e habilidades trabalhando em um longo perı́odo de tempo para in-
vestigar e responder problemas reais.[3]

• Phenomenon based Learning: É um método de aprendizado baseado em situações
problema reais como ponto de partida para a aprendizagem.Os fenômenos são
estudados como um todo, em seu contexto real , de forma interdisciplinar. Esta
forma de ensino permite o uso sistemático de outros pedagógicos relevantes
como inquirity learning(que pode ser traduzido como aprendizagem por ques-
tionamento) que consiste em aguçar a curiosidade do aluno , problem-based



learning(pode ser traduzido como aprendizagem por situações problemas) dado
um problema se deve chegar em uma solução através das informações obtidas
pelos próprios alunos , project learning (pode ser traduzido como aprendizagem
por projeto) e os portfólios.[8]

Artigos com estudo de casos de Realidade Aumentada 2013 -2017
No artigo de [12] ”REALIDADE AUMENTADA NA APRESENTAÇÃO DE PRODU-
TOS CARTOGRÁFICOS”foi desenvolvido um modelo em 3D, usando a Realidade Au-
mentada , do Campus da UFPE em Recife. Foi realizado também um experimento com
os alunos do Curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura da Universidade Fede-
ral do Piauı́ para verificar como os alunos responderam a um ambiente educacional em
Realidade Aumentada. Pelos resultados do artigo conclui-se que a Realidade Aumentada
é viável para ser utilizada na área da cartografia.

No artigo de[20] ”AR Jigsaw Puzzle: Potencialidades de Uso da Realidade Au-
mentada no Ensino de Geografia ”foi desenvolvido um software em Realidade Aumen-
tada. O software é um quebra-cabeça ,do mapa do Brasil, que quando corretamente mon-
tado, ele mostra os locais onde foram construı́das as arenas para o Copa Do Mundo de
2014.

O software foi utilizado por duas especialistas na área de ensino e a partir desse
uso, aplicou-se um questionário e uma entrevista. Concluiu-se, com base nesta avaliação,
que o uso da tecnologia, apresentada no artigo, em sala de aula pode trazer benefı́cios
didáticos e se mostra adequada ao público proposto.

Artigos com estudo de casos de Realidade Virtual 2013 - 2017
Na dissertação de [13] foi desenvolvido um software em Realidade Virtual com foco
no Ensino de manutenção de computadores. O software foi desenvolvimento utilizando
o Unity3D e a linguagem Javascript. Foi aplicado um questionário com os seguintes
critérios:

• Funcionalidade
• Confiabilidade
• Usabilidade
• Eficiência
• Sobre o sistema

A análise dos dados coletados mostrou que o software Hard Game é um ferra-
menta importante para o treinamento de futuros técnicos de manutenção de computado-
res.

No artigo de [18] ”DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA AUXI-
LIAR PARA ENSINO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS EMPREGANDO REALIDADE
VIRTUAL”foi desenvolvido um software em realidade virtual que possui dois módulos
um de ensaio e um de apoio didático.Dos testes executados, concluı́ram que a plataforma
didática tem potencial para servir de complemento ao tradicional método de ensino de
máquinas elétricas.

Nos quatro trabalhos correlatos é afirmado o potencial de utilizar as tecnologias
de Realidade Virtual ou Realidade Aumentada para auxiliar o ensino.



3. Objetivos
• Desenvolver uma lista de boas práticas da Realidade Virtual no ensino
• Aplicar os itens da lista de boas práticas em um software de realidade virtual
• Aplicar os itens da lista de boas práticas feito por [5] em um software de realidade

aumentada
• Avaliar qual dos softwares utilizando a Realidade Aumentada e Realidade Virtual

que serão desenvolvidos é mais adequado para o ensino de tipos de relevo.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Levantamento Bibliográfico:

• Levantamento bibliográfico sobre os métodos de ensino construtivista e tradicio-
nal

• Levantamento de estudos de caso de softwares educacionais que utilizam realidade
Virtual e/ou Aumentada
Análise do Levantamento Bibliográfico:

• Análise do levantamento sobre os métodos de ensino construtivista e tradicional
• Análise do levantamento de estudos de caso de softwares educacionais que utili-

zam realidade Virtual e/ou Aumentada

Estudos de Caso :

• Avaliação usando a lista de boas práticas em realidade aumentada desenvolvida
por [5] no software que está sendo desenvolvido no estágio obrigatório

• Desenvolvimento da lista de boas práticas para o uso da realidade virtual no ensino
com base no levantamento bibliográfico

• Desenvolvimento de um software em realidade virtual com base no software em
realidade aumentada avaliado anteriormente

• Avaliação usando a lista de boas práticas em realidade virtual no software que será
desenvolvido em realidade virtual para o VirtualBox

• Desenvolvimento de questionário para avaliação do especialista com base na lista
de boas práticas

• Avaliação por especialista, um ou mais, na área de geografia dos 2 softwares de-
senvolvidos

Para o desenvolvimento da lista de boas práticas serão utilizadas as vantagens da
Realidade Virtual no ensino que foram elencadas na fundamentação teórica.

O software de Realidade Aumentada está em desenvolvimento no estágio obri-
gatório, após a finalização deste será feito o de Realidade Virtual com base no anterior. A
modelagem dos tipos de relevo estão sendo feitas com base em imagens reais retiradas do
Google Earth Pro. Os vı́deos dos relevos são gerados através da opção criar um passeio e
depois exportados através da opção Movie Maker. Na nova janela que abre é: escolhido
um passeio que já foi gravado , escolhido o local onde serão gravados os frames gerados
, selecionada a opção avançado e marca-se a opção gravar como fluxo de imagens e por
último criar filme.



As imagens geradas são utilizadas na renderização do objeto por meio do Re-
make. Neste software são colocadas as imagens geradas do tipo de terreno, previamente
selecionadas de forma a obter o máximo de ângulos diferentes possı́veis, é feito o upload
destas imagens na nuvem do programa e feita a renderização pelos seus servidores. Em
média para renderizar um objeto demora em torno de 3h para ser finalizado.

As avaliações dos softwares serão feitas através de 2 questionários, um para Rea-
lidade Virtual e outro para Realidade Aumentada, com base em suas respectivas listas.Os
questionários serão entregues para o especialista avaliar o software.

5. Cronograma de Execução
Cronograma proposto para execução do projeto na Tabela 1.

Atividades:

1. Levantamento Bibliográfico;
2. Análise do Levantamento Bibliográfico
3. Desenvolver a lista de boas práticas
4. Desenvolver o questionário da Realidade Aumentada
5. Desenvolver o questionário da Realidade Virtual
6. Elaboração da versão preliminar
7. Aplicar os questionários
8. Elaboração do trabalho escrito final

Tabela 1. Cronograma de Execução
fev mar abr mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 x x x
Atividade 2 x x x
Atividade 3 x x
Atividade 4 x x x
Atividade 5 x x
Atividade 6 x x x x
Atividade 7 x
Atividade 8 x x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Espera-se contribuir com uma lista de boas práticas do uso da realidade virtual em um
software educativo com base nas caracterı́sticas da tecnologia que poderão ser utiliza-
dos como métricas na avaliação de softwares em Realidade Virtual com foco no ensino.
Espera-se também contribuir com a sociedade com um software educativo que torne o
ensino de tipos de relevos mais dinâmico e interessante.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 26 de junho de 2017.



—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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