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Resumo: Muitas vezes, devido à falta de equipamentos ou a inviabilidade de aulas práticas, o conteúdo torna-se                 
confuso e repetitivo para o aluno. A utilização de ferramentas tecnológicas para o auxílio no ensino é uma                  
solução para despertar a curiosidade dos alunos e também para suprir a necessidade de ferramentas de alto custo.                  
Assim, foi desenvolvida uma ferramenta pedagógica para o auxílio no ensino de algumas reações químicas e de                 
bactérias ocorrentes em determinadas folhas de plantas. Através da Realidade Aumentada, o microscópio virtual              
simula o uso de um microscópio físico. Com isso, utilizando um smartphone, é possível trabalhar o conceito de                  
microscópio e despertar o interesse e a curiosidade de alunos do ensino fundamental e médio.  
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O produto é destinado à professores e estudantes do ensino fundamental e médio de              

escolas públicas e particulares de Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

O entendimento por parte do aluno do conteúdo trabalhado em sala de aula se torna               

em um desafio para o professor. Quando não existem recursos para complementar a sua aula,               

torna-se difícil manter a atenção dos alunos. 

Segundo Dallabona (2004), é muito importante a utilização de ferramentas lúdicas           

no processo pedagógico, pois os conteúdos podem ser mais facilmente associados, assim            

como pode estimular o desenvolvimento construtivo da criança e do adolescente. 

Com isso, surgiu a ideia de desenvolver uma ferramenta pedagógica de auxílio nas             

aulas práticas e de campo da área de biologia. Esta ferramenta tem a função de simular o                 

funcionamento de um microscópio assim como mostrar as diversas reações químicas e de             

bactérias nas folhas de plantas comuns na região dos Campos Gerais: a soja, o milho e o trigo. 

Para o ensinamento do conteúdo relacionado a microbiologia, é necessário uma           

explicação e exemplificação de forma visual. Isso demanda recursos técnicos como aulas de             

campo e acesso à equipamentos de análise, como o microscópio. Considerando que muitas             

escolas podem não oferecer o suporte necessário para aulas práticas de biologia, o ensino              

efetivo desta matéria estaria afetado. 

Assim, a ferramenta de microscópio virtual auxiliaria na assimilação do conteúdo           

trabalhado em aula, sem a necessidade de um microscópio físico. Garantindo assim,            

explicações e demonstrações visuais de determinados assuntos de forma interativa, onde           

Rogers e colaboradores (2013) argumentam que dessa forma obtêm-se suporte às atividades            

do cotidiano. 

OBJETIVOS 

Auxiliar professores no ensino de reações químicas e de bactérias ocorrentes em            

folhas de soja, milho e trigo. Após isso, realizar o levantamento de informações resultantes da               

aplicação da ferramenta em sala de aula com alunos do ensino fundamental e médio. 
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METODOLOGIA 

A partir do conhecimento obtido nas oficinas de jogos digitais realizadas pelo            

Museu da Computação, deu-se início ao desenvolvimento da ideia de criar um aplicativo para              

smartphones que simula a utilização de um microscópio através de Realidade Aumentada. 

De acordo com Azuma (1997), a Realidade Aumentada é a integração de objetos             

virtuais em 3D com o mundo real em tempo real. Esta tecnologia funciona através da projeção                

de uma imagem após a leitura e o reconhecimento de um marcador, que é um padrão                

reconhecido por software. 

Assim, optou-se primeiramente pela utilização de smartphones com sistema         

operacional Android como dispositivo de utilização desta ferramenta, pois fornece os           

requisitos básicos para uma aplicação de Realidade Aumentada: a câmera e a tela. 

Após a formulação de ideias e levantamento de funcionalidades a serem           

implementadas, foi iniciado o desenvolvimento da ferramenta. Utilizando o motor gráfico           

Unity (UNITY, 2019), e programação através da linguagem de programação C#, foi possível             

criar os primeiros protótipos do aplicativo. 

Para os recursos de Realidade Aumentada utilizou-se da biblioteca PTC Vuforia           

(VUFORIA, 2019). Nela estão implementadas todas as funções de reconhecimento de           

marcadores e projeção virtual, permitindo assim, um desenvolvimento mais ágil e simples.            

Esta biblioteca é facilmente associada à plataforma Unity. 

Os marcadores, cuja funcionalidade é ser reconhecido pelo software de Realidade           

Aumentada, são as folhas de soja, milho e trigo. Com eles, foi programado a projeção de                

conteúdo na tela do celular respectivo às características de cada uma das folhas. 

RESULTADOS 

Com a finalização dos primeiros protótipos, realizou-se testes de uso no aplicativo,            

levando em conta as suas funcionalidades, interfaces e facilidade de uso. A partir destes testes               

foram obtidas informações para o aperfeiçoamento da ferramenta. 
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Figura 1 – Primeiro protótipo

 
Legenda: Primeiro protótipo do microscópio virtual a ser desenvolvido. Ocorre o reconhecimento da folha e um                
objeto de ilustração é projetado virtualmente sobre ela na tela do smartphone. 

Fonte: Os autores. 

Após diversas modificações no protótipo, realizadas segundo o relatório de testes           

realizado, foi desenvolvida a primeira versão do microscópio virtual. Nesta versão, foi            

implementado um menu de navegação, funções de interatividade com o software e uma             

interface objetiva para melhorar a experiência do usuário. 

Figura 2 – Primeira versão. Tela de não reconhecimento
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Legenda: Interface da primeira versão do microscópio virtual. Ocorre o não reconhecimento de nenhum              
marcador. 

Fonte: Os autores. 

Figura 3 – Primeira versão. Tela de reconhecimento

 

Legenda: Interface da primeira versão do microscópio virtual. Ocorre o reconhecimento de marcador referente à               
uma folha de soja. 

Fonte: Os autores. 

Durante uma das reuniões do grupo de jogos do Museu da Computação em novembro              

de 2018, realizou-se um teste com os participantes presentes na ocasião. Estes utilizaram a              

ferramenta e deram a suas opiniões em base na experiência que tiveram a operando. No geral,                

a análise dos usuários foi boa, pois conseguiram utilizar e entender o propósito da ferramenta,               

despertando também a curiosidade por conhecer mais sobre o assunto abordado por ela. 

Concluiu-se que, a ferramenta alcançou o seu propósito inicial de fornecer a            

funcionalidade de um microscópio em um dispositivo bastante comum na atualidade, o            

smartphone. Também pode-se afirmar que despertou interesse e curiosidade nos utilizadores           

por mostrar de forma fácil um conteúdo que geralmente é obtido com o uso de microscópios                

reais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Devido ao conhecimento discutido e aplicado nas oficinas de jogos digitais do            

Museu da Computação, foi possível a desenvolver a ferramenta de microscópio virtual.            
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Também foi possível obter informações através dos testes e análises realizados durante as             

reuniões. Com isso é possível gerar produtos tanto para o meio acadêmico quanto para a               

comunidade externa. 

Considerando isso, a ferramenta de microscópio virtual através da utilização da           

realidade aumentada é uma maneira de aproximar aqueles que não têm acesso à             

equipamentos, tais como o microscópio, do conhecimento que estes equipamentos agregam. 

Planeja-se atualizar a ferramenta e adicionar novas funcionalidades, dentre elas uma           

maior diversidade de folhas reconhecidas. Para assim, proporcionar uma melhor experiência           

do usuário, como também, mais informações para auxiliar nas ministrações de aulas práticas. 

 

APOIO: UEPG/PROEX 
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