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Resumo: Este trabalho tem por objetivo verificar como a realidade aumenta é importante no sistema de ensino 

(9° ano ensino fundamental) e como aplicar a mesma. O objetivo do material é introduzir a realidade aumentada 

como material de apoio ao ensino. Seu apoio ao processo de ensino e aprendizado tanto da parte do professor 

quanto do aluno foram pontos analisados assim como a construção do software focado a crianças do ensino 

fundamental. Para isso foi realizado oficinas em parceria com o curso de Matemática da UEPG (Universidade 

Estadual de Ponta Grossa) a fim de analisar como o software da realidade aumentada era manipulado/usado por 

pessoas que não estão envolvidas na programação e fabricação do mesmo. Assim, pode-se verificar se houve 

dificuldades no uso do programa. Pois, com as observações feitas na oficina foi possível adequar o software para 

que chegue ao seu público-alvo na forma mais eficaz e simples possível. 

Palavras-chave: Realidade aumentada. Sistema de ensino. Material de apoio. 

 

NOME DO PROJETO 

Museu Virtual do Museu da Computação da UEPG. 

 

VINCULADO AO PROGRAMA  

Museu Da Computação da UEPG.  

PÚBLICO-ALVO 

Alunos de escola públicas e privadas, ensino fundamental (9°ano). 
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JUSTIFICATIVA 

Um dos objetivos do projeto de extensão Museu Virtual do Museu da Computação 

da UEPG é desenvolver ferramentas pedagógicos digitais (aplicativos como software 

educativo, jogos digitais, sítios, interfaces para outros aplicativos, entre outros para diversas 

plataformas). Neste sentido, este artigo descreve o desenvolvimento de um jogo baseado em 

realidade aumentada sobre funções e equações para o Museu Virtual bem como seus 

resultados preliminares obtidos em oficinas com a comunidade. 

A realidade aumentada, suas tecnologias e desenvolvimento, vem crescendo a cada 

ano. Sendo uma ferramenta com um intuito de estender o mundo virtual e ampliar a 

possibilidade de comunicação em um ambiente virtual, sem limitações do espaço físico, a 

mesma pode ser usada em diversas aplicações tais como profissionais e educacionais e fatores 

assim sempre terão apoio para a sua evolução. 

“Augmented Reality is a representation of the world in which real and virtual objects 

are combined, or the surrounding environment is augmented with virtual objects in real-time 

to enhance user experience”, (AZUMA, 1997, 385).  

Observa-se que alguns temas da matemática possuem um grau de complexidade e 

entendimento grande, o que dificulta uma visão efetiva do aluno e com isso produz um lado 

negativo que seria o desinteresse do aluno pela matéria e com isso, o seu abandono. Quando o 

aluno se depara com assuntos que exigem alta compreensão e ele não consegue visualizar o 

problema tratado, acaba tendo um baixo rendimento em avaliações. 

Para isso há softwares educacionais. Como Almeida (2015) diz, seriam o conjunto de 

recursos, métodos e sistemas educacionais que auxiliam como ferramenta no processo de 

ensino. O qual faria tornar uma matéria difícil e maçante, a qual o aluno se vê obrigado a 

estudar já que a mesma está em suas avaliações escolares, em uma matéria efetiva no 

aprendizado na qual ela pode ter a capacidade de levar o aluno a criticar e debater sobre a 

mesma pois o estudante agora entende o conteúdo e não decora. 

OBJETIVOS  

Estabelecer a relação de uma equação com seu devido gráfico através de um 

aplicativo baseado em realidade aumentada. 

METODOLOGIA 
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Após várias reuniões, em parceria com uma professora de matemática e seu orientado 

de Mestrado, foram-se formando ideias para a construção do aplicativo de modo a ficar 

prático e ao mesmo tempo o mais completo possível.  

 Com a ideia definida, iniciou o processo de modelagem e prototipagem do 

software. Foi utilizada a plataforma da Unity, onde a mesma possui diversos suportes em 

fóruns, além de ser executada em diversos sistemas operacionais e principalmente ser gratuita. 

 Com o produto concluído, além do mesmo ser um protótipo do projeto final, 

foram realizadas duas oficinas com o departamento de matemática, uma com o Mestrado e 

outra com os graduandos do curso, com 7 e 9 participantes respectivamente, a fim de ver 

possíveis dificuldades ou problemas no uso aplicativo, assim como seus pontos positivos. 

RESULTADOS 

Os resultados indicaram que o produto pode servir como material de apoio no 

ensino, pois o mesmo atinge o seu objetivo, cujo seria trazer objetos do mundo virtual para o 

mundo real, e com isso o aluno teria uma visualização ampliada do conteúdo que está sendo 

explicado, o qual o mesmo acaba se tornando abstrato em alguns casos, além de despertar a 

curiosidade pelo assunto fazendo com que implique em uma maior imersão do aluno na 

matéria da disciplina em que a realidade aumentada foi aplicada.  

Na prática quando o material foi testado, apenas com a ideia base de que deve-se 

formar uma relação entre equações e gráficos, os usuários compreenderam que um cubo havia 

apenas equações e outro apenas gráficos. O software consegue ler até dois qrcodes ao mesmo 

tempo, no caso uma face de cada cubo simultaneamente para poder achar a sua relação. E ao 

aplicar o software no qrcode, o celular captura os seus pontos, que são únicos, logo 

diferenciando um do outro, e retorna a imagem ligada ao mesmo, e assim o aplicativo segue. 

Contudo, foram-se observados pontos negativos, como uma certa dificuldade na 

manipulação dos qrcodes e por sua consequência a identificação dos gráficos. Temos o caso 

da dificuldade da implementação do mesmo em algumas escolas, pelo fato do mesmo 

necessitar de um tablet ou smartphone (recursos). E principalmente o fato de que se o aluno 

não compreendeu o assunto lecionado de forma tradicional, na lousa, o mesmo poderá se 

perder ou confundir ainda mais com o software sendo aplicado. 

A abordagem do software, a qual foi entrada em consenso nas oficinas, teria maior 

rendimento após a matéria ter sido dada ou até mesmo em uma aula dinâmica, fazendo uma 

espécie de disputada para ver qual aluno se sairia melhor.  
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FOTO (S) 

Figura 1 – OFICINAS DE AMOSTRAGEM DO PRODUTO 

 

Legenda: OFICINAS REALIZADAS COM O GRUPO DE PESQUISAS DO MESTRADO DE 

MATEMATICA/ GRUPO DE LICENCIATURA DO 3°ANO DO CURSO DE MATEMATICA. 

Figura 2- INTERFACE DO SOFTWARE 

 

Legenda: INTERFACE INICIAL DO SOFTWARE E DEBATE SOBRE O MESMO. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso da realidade aumentada no ensino é uma alternativa de enriquecimento do 

diálogo entre o professor e o aluno, que vai além da oralidade, da escrita e dos habituais 

livros-textos. Com isso, a equipe observou que foi atingido o objetivo da ideia primaria, de 

relacionar uma equação com sua projeção gráfica. Fazer com que o aluno compreenda a 

matéria em vez de decorar, o que a mesma foi uma alavanca, para nós produtores, com a 

finalidade de fornecer tal ferramenta aos professores do ensino fundamental para que o aluno 

esteja mais interessado na aula.  

Para fazer o aplicativo, tivemos que pensar no melhor modo para que o nosso público-

alvo possa compreender sem muita dificuldade e de maneira intuitiva. E assim, o professor 

terá uma ferramenta adicional para explicar a matéria aos seus alunos, além de que o aluno 
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passara a ter mais interesse na matéria e podendo chegar a despertar a curiosidade e reflexão 

que o mesmo tem no meio/natureza. 
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