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Resumo 

Este trabalho apresenta um estudo sobre Realidade 
Aumentada (RA) e Realidade Virtual (RV) no Ensino de 
Matemática. Verificou-se que estas tecnologias vêm 
sendo exploradas por docentes como ferramenta de 
auxílio. Na área de Matemática, a RA vem sendo muito 
utilizada, principalmente em Geometria Espacial, pois 
permite ao aluno a visualização dos sólidos geométricos 
em forma tridimensional. Neste projeto foi proposto uma 
oficina de geometria espacial utilizando um aplicativo de 
RA com o auxílio de dispositivos tecnológicos. 

Introdução  

A tecnologia está cada vez mais presente na vida das 
pessoas. Os alunos têm acesso muito cedo aos 
dispositivos tecnológicos. Dessa forma houve a 
necessidade de implementar estas tecnologias no 
ambiente de ensino, com o intuito de auxiliar no conteúdo 
ministrado. Dentre as diversas tecnologias que podem 
ser utilizadas na educação este projeto utiliza a RA e RV. 
A Realidade Aumentada segundo Kirner e Siscoutto 
(2007, p.5) é “a sobreposição de objetos e ambientes 
virtuais com o ambiente físico, através de algum 
dispositivo tecnológico”, podendo assim combinar 
objetos reais e virtuais.    
Segundo Jerald (2015) a “Realidade Virtual é definida 
como um ambiente digital gerado computacionalmente 
que pode ser experienciado de forma interativa como se 
fosse real”. Criando assim um mundo totalmente virtual, 
onde o ambiente pode ser enriquecido pela estimulação 
dos sentidos como o tato e audição. 
Neste projeto foram realizadas pesquisas sobre a 
utilização dessas tecnologias no ensino de Matemática. 
Foi desenvolvido um estudo envolvendo RA e RV, onde 
se iniciou com uma revisão bibliográfica, elaboração de 
materiais e oficina, coleta de dados através da aplicação 
da oficina e escrita de artigos. 

Material e Métodos 

O projeto teve início com o estudo da Realidade 
Aumentada e da Realidade Virtual por meio pesquisas 
bibliográficas e busca de aplicativos que utilizam RA e 
RV em conteúdos matemáticos. Dentre os aplicativos de 
RA, podemos citar o ARGEO, Geometry AR, Platonic 
AR, em que ambos trabalham com Geometria Espacial, 
e 3D Vetor que trabalha com Vetores. Para RV, temos os 
aplicativos VR Math e Virtual Math os quais trabalham 
com Geometria Espacial e Álgebra, respectivamente. 
A próxima seção apresenta os principais resultados 
obtidos neste projeto.  

Resultados e Discussão 

Um dos principais resultados deste projeto foi a 
elaboração e aplicação do jogo “Detetive Geométrico”. O 
jogo consiste em descobrir quem é o criminoso (sólido 
geométrico) com base em uma ficha criminal que contém 
algumas pistas. O detetive terá que desvendá-lo de 
acordo com suas propriedades (vértices, arestas, faces, 
entre outras). A visualização do sólido geométrico é feita 
por meio do aplicativo de RA Augmented Polyhedron1 e 
seus marcadores com o auxílio de um dispositivo móvel. 
A Fig. 1 apresenta os marcadores utilizados no jogo e a 
visualização do sólido em RA. 
 

 
Figura 1. Marcadores e visualização com um dispositivo tecnológico. 

 
Esta oficina foi aplicada em uma atividade implementada 
na Universidade Estadual de Ponta Grossa envolvendo 
alunos do Ensino Fundamental (EF) e Ensino Médio 
(EM) de escolas públicas da região de Ponta Grossa. 

Conclusão ou Conclusões 

Verificou-se que a RA vem crescendo no campo 
educacional. Proporciona a visualização de objetos 
tridimensionais que os livros didáticos trazem de forma 
plana, fazendo com que o aluno tenha facilidade em 
observar a imagem e compreender melhor o conteúdo. 
Observou-se através da aplicação da oficina, que os 
participantes ficaram empolgados com o uso da RA em 
sala de aula. Em relação a RV, observou-se que ela vem 
crescendo nos últimos tempos, apresentando resultados 
positivos além de possibilitar os alunos a terem uma 
atividade iterativa e dinâmica. 
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