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Resumo 

O presente artigo apresenta o desenvolvimento e utilização de aplicações de realidade aumentada no 

ensino através do desenvolvimento de duas soluções. Estas soluções contemplam os conteúdos do 

sistema solar leccionados no 7º ano de escolaridade da disciplina de Ciências Físico-Químicas. Os 

protótipos foram desenvolvidos com base em bibliotecas open source e testados por alunos tendo-se 

obtido resultados esclarecedores da vontade dos mesmos em utilizar esta tecnologia nos seus 

processos de aprendizagem. 

Palavras-chave: manual escolar, marcadores naturais, realidade aumentada, sistema solar. 

1. Introdução 

O uso crescente de soluções multimédia associadas à aprendizagem tem mudado a forma 

como a mesma é realizada, bem como, a forma como se aborda os conteúdos. Apesar dos 

livros nunca terem perdido o seu espaço neste contexto, o uso destas novas tecnologias traz 

consigo novas, e por vezes mais rápidas, formas de aquisição de conhecimento. Actualmente 

muitas publicações de manuais escolares são acompanhadas por materiais multimédia como 

ferramentas de complemento e apoio à aprendizagem. No entanto, esse complemento não 

atinge a sua plenitude uma vez que os conteúdos multimédia podem ser utilizados sem o 

recurso ao manual podendo, por este motivo, relegar para segundo plano o valor do conteúdo 

científico presente no manual. 

Uma característica comum a todos os livros é a sua bidimensionalidade, o que pode originar a 

que um leitor espere encontrar apenas informação em duas dimensões. No entanto, a 

introdução de mais uma dimensão nos livros torna-os, necessariamente, diferentes dos 

restantes e com novas possibilidades de interacção e visualização da informação. 

A utilização de técnicas de três dimensões (3D) em livros pode constituir uma forma mais 

apelativa de valorização dos mesmos bem como permitir uma rápida compreensão visual de 

determinados conteúdos que requerem uma necessidade maior de abstracção por parte dos 

alunos. A combinação de um elemento analógico e real (livro) com uma informação digital e 

virtual (conteúdo tridimensional) pode ser alcançada com recurso a técnicas de Realidade 

Aumentada - RA. A RA surge como uma das terminologias definidas dentro do conceito de 

Realidade Mista (1994) e refere-se a qualquer caso em que um ambiente real é aumentado 

com objectos de origem virtual, ou seja, é adicionado um conteúdo virtual sobre uma base de 

origem real. 

A utilização da RA, neste contexto, permitirá criar uma relação mais próxima entre o 

conteúdo do manual e o conteúdo virtual que os complementam permitindo que a sua 

compreensão possa ser facilitada através de uma visualização 3D. Neste contexto, a 



leccionação dos conteúdos relacionados com o Sistema Solar na disciplina de Ciências Físico-

Químicas, do 7º ano de escolaridade, constitui um desafio na medida em que os manuais 

apenas contemplam modelos a duas dimensões podendo não permitir uma rápida noção dos 

movimentos tridimensionais dos planetas. 

Ao longo do tempo foram surgindo vários projectos de aplicação de RA em várias áreas como 

na engenharia, no ensino, na saúde, na publicidade, no desporto, em museus, no trabalho 

colaborativo, entre outros. Entre os vários exemplos de aplicação de RA conhecidos, estão os 

projectos desenvolvidos no Human Interface Technology Laboratory (HIT Lab NZ), na Nova 

Zelândia, que explorou diferentes soluções (Figura 1) para museus e exibições de ciência 

(Woods et al., 2004). 

 

 

Figura 1 - Exemplos de projectos desenvolvidos no HIT Lab NZ (Woods, et al., 2004). 

A Metaio é uma, entre várias empresas, que actualmente disponibilizam soluções de RA aos 

seus clientes. Entre estas estão soluções como a aplicação para telemóvel que aumenta a capa 

do álbum dos Black Eyed Peas (Figura 2 A), o quiosque da LEGO que coloca sobre a caixa o 

resultado da construção (Figura 2 B) e as sapatilhas da Adidas que, quando apresentadas à 

webcam, fazem surgir um modelo virtual relacionado com as mesmas (Figura 2 C). 

   

Figura 2 - Exemplo de projectos da Metaio (www.metaio.com). 

Várias empresas do sector automóvel como a Toyota, a BMW e a Nissan, têm apostado na 

RA para a divulgação dos seus carros através de marcadores ou usando directamente as 

brochuras ou catálogos que disponibilizam sobre os mesmos. No caso da Toyota, a marca 

disponibiliza dois marcadores (um com a imagem de um carro e outro com o logótipo da 

marca) e uma aplicação que permite duas experiências distintas de RA. Numa das interacções 

é possível simular a condução do carro com a particularidade de respeitar princípios físicos 

reais (Figura 3 A). Na segunda interacção, o utilizador pode visualizar o carro separado por 

peças (Figura 3 B) e posteriormente com todas as peças unidas. 

Um outro exemplo é a aplicação que a Nissan disponibiliza para, juntamente com a sua 

brochura, permitir visualizar o carro. Permite ainda interacção com o dedo, em particular, 
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colocando o mesmo sobre as imagens presentes nos cantos do marcador possibilitando abrir 

as portas, mudar de cor ou visualizar um vídeo publicitário (Figura 3 C). 

   

Figura 3 - Exemplos de aplicação de RA no sector automóvel. 

A, B: Aplicação de RA do iQ da Toyota. 

C: Aplicação de RA do JUKE da Nissan. 

A aplicação da RA na transmissão de eventos desportivos em tempo real permite, por 

exemplo, desenhar uma linha virtual fornecendo ao espectador informação adicional no 

decorrer do jogo (Figura 4 A). São aplicadas técnicas de chroma key no processamento da 

imagem para que a linha amarela não interfira com a visualização dos jogadores. Técnica 

semelhante é utilizada na publicidade, adicionando textos publicitários em locais específicos 

durante a transmissão televisiva (Figura 4 B e C). 

   

Figura 4 - Exemplos de aplicação de RA em transmissões televisivas (Azuma et al., 2001). 

A: Linha amarela adicionada durante um jogo. 

B: Texto da Pacific Bell adicionado através de RA. 

C: Publicidade da lotaria adicionada através de RA. 

Os livros têm sido também alvo de investigação e desenvolvimento quer seja para fins lúdicos 

ou educativos. Inicialmente, os livros aumentados dependiam da existência de marcadores 

numa das páginas ou da combinação dos mesmos com a informação de uma determinada 

página. Esta solução é viável em livros criados para o efeito, mas no caso de livros publicados 

onde não existem marcadores, o desafio passa por criar ferramentas capazes de reconhecerem 

as páginas aumentando-as de seguida com o mínimo de interferência nas mesmas. 

2. Livros aumentados 

Os leitores continuam a gostar do aspecto físico de um livro real por lhes trazer vantagens tais 

como a portabilidade, a flexibilidade e a robustez (Marshall, 2005), fazendo com que a 

combinação destas associadas à possibilidade de interacção resulte numa área de investigação 

com bastante interesse. Um dos primeiros exemplos da combinação de livros com conteúdo 

3D virtual foi uma das propostas de aplicação de RA de Rekimoto (Rekimoto, 1998), que 

permitia a visualização 3D de uma estrutura molecular através da detecção de um código 

matriz presente numa página. Uns anos mais tarde o MagicBook de Billinghurst e 

colaboradores (Billinghurst, Kato, & Poupyrev, 2001), permitia aos seus utilizadores obter 

diferentes experiências de visualização para cada página do livro que desfolhavam. Um outro 

exemplo foi proposto no livro de contos infantis, Little Red, desenvolvido para crianças, com 
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recurso a um Head Mounted Display (HMD), em que podiam complementar com animações 

3D a narrativa do conto do Capuchinho Vermelho (Saso, Iguchi, & Inakage, 2003). Um dos 

aspectos interessantes deste livro é o facto do conteúdo aumentado associado à narrativa 

também se desenrolar à medida que se vai mudando de página. 

Com o aparecimento de tecnologias que permitem o reconhecimento de imagens naturais 

(Natural Feature Tracking), ou seja, sem recurso a marcadores, os livros aumentados ganham 

outra dimensão na medida em que passa a ser possível pensar os conteúdos sem nenhum tipo 

de alteração do livro. Taketa e colaboradores (Taketa, Hayashi, Kato, & Noshida, 2007), 

aumentaram um livro infantil que combinava a narrativa com conteúdo 3D associado às 

ilustrações presentes nas páginas permitindo completar as mesmas ou introduzir uma noção 

temporal associada (crescimento de uma flor). O livro Le Monde des Montagnes (Scherrer, 

Pilet, Lepetit, & Fua, 2009) é um excelente exemplo de como o conteúdo aumentado 

complementa as imagens presentes num álbum de fotografias através do reconhecimento 

individualizado das mesmas. 

As formas de interacção com o conteúdo virtual são um factor importante e podem passar 

pela utilização de um objecto, em forma de navio, que permite accionar a navegação de um 

navio virtual (Grasset, Dünser, & Billinghurst, 2008b), pela acção directa do dedo sobre um 

marcador para controlar o desenrolar de uma animação aumentada ou pela proximidade entre 

marcadores (Lee, Kim, & Billinghurst, 2005). 

Tal como o conceito de um continuum virtual definido por Milgram e Kishino (Milgram & 

Kishino, 1994), Grasset e colaboradores (Grasset, Dünser, & Billinghurst, 2008a) propuseram 

um continuum para a classificação dos livros com base no seu aspecto físico e ao qual 

apelidaram de physicality continuum (Figura 5). Os autores apresentam uma classificação na 

qual nas suas extremidades encontram-se dois livros, um totalmente electrónico o qual 

apelidam de livro virtual, e um totalmente físico. 

 

Figura 5 - Physicality continuum (Grasset, et al., 2008a). 

No extremo direito do continuum estão representados os livros físicos que correspondem à 

máxima relação física que pode existir num livro. No extremo esquerdo estão representados 

os livros puramente virtuais, ou seja, os livros que não existem fisicamente. No meio do 

continuum está representada a combinação entre livros físicos e conteúdo virtual. 

Na parte interior do continuum e mais próximo dos livros virtuais, estão os tradicionais livros 

com realidade aumentados (AR Book) pelo facto do livro ser usado habitualmente como 

interface permitindo uma forma de interacção que passa, por exemplo, pela simples mudança 

de página. Os autores consideram que neste tipo de livros existe pouca relação física entre o 

conteúdo das páginas do livro e o conteúdo virtual. 

Ainda na parte interior do continuum, mas mais próximo dos livros reais, estão os livros de 

realidade mistas (Mixed Reality Book) onde existe uma fusão/combinação/harmonia entre os 

conteúdos presentes nas páginas do livro e os conteúdos virtuais. Em relação aos livros com 



realidade aumentada, este tipo de livro apresenta uma relação mais física entre o virtual e o 

real. 

Resultados obtidos em experiências anteriores demostraram potencial no uso de interfaces de 

visualização de RA na educação implicando um melhoramento na compreensão e uma 

redução das concepções erradas que alunos tinham nas relações existentes entre a Terra e o 

Sol (Shelton & Hedley, 2002). 

3. Aplicações 

Com o intuito de explorar a aplicação da RA em manuais escolares, foram desenvolvidas duas 

abordagens distintas para os conteúdos do Sistema Solar previstos na disciplina de Ciências 

Físico-Químicas, do 7º ano de escolaridade. A aplicação do manual aumentado visa a 

utilização de um manual escolar da disciplina para apresentar dois modelos 3D, sobre duas 

páginas específicas reconhecidas para o efeito (Figura 6 A). A segunda aplicação consiste 

num jogo do tipo pergunta/resposta, com base na utilização de cartas representativas de cada 

um dos planetas, sobre as características dos mesmos. 

Para a aplicação do manual aumentado foram desenvolvidos dois modelos 3D em VRML 2.0 

(Virtual Reality Modeling Language), um para explicar as estações do ano baseadas no 

movimento de translação da Terra em torno do Sol e um outro para explicar as fases da Lua 

com o recurso a uma representação estática da Terra, uma dinâmica do movimento da Lua e 

uma do efeito luminoso do Sol sobre a Lua. A aplicação procura as duas páginas previamente 

identificadas com recurso a uma webcam, quando uma das páginas do manual é apresentada 

surge, sobre a mesma, um modelo animado associado ao conteúdo da página (Figura 6 B). 

Nesta aplicação estão desenvolvidos dois módulos distintos com recurso a pacotes de 

bibliotecas de código aberto, um para a detecção através da utilização do OpenCV e um 

segundo para a estimativa da posição e visualização dos modelos através da utilização do 

ARToolkit. 

Para a aplicação do jogo das cartas foram desenvolvidas animações no formato collada 

(DAE) para cada um dos planetas associados a uma determinada carta. Cada carta tem o 

símbolo convencionado para o planeta e um resumo das principais características que servirão 

para testar o conhecimento sobre os mesmos. O princípio de funcionamento deste jogo 

consiste em o aluno responder às questões, colocadas no topo superior da página, através da 

apresentação de uma das cartas dos planetas à webcam. Caso a resposta seja a correcta, a 

aplicação apresenta o modelo 3D do planeta (Figura 6 C), caso contrário não apresentará nada 

transmitindo a ideia que o planeta escolhido pelo aluno não corresponde à resposta correcta. 

A aplicação é baseada no pacote FLARToolKit que consiste num conjunto de bibliotecas de 

código aberto desenvolvidas em ActionScript 3.0. 

Por enquanto, ambas as aplicações possibilitam aos alunos interacções simples. No caso da 

aplicação do manual aumentado permite que, à medida que o aluno vai desfolhando as 

páginas, seja confrontado com diferentes animações 3D. No caso da aplicação das cartas 

permite que o aluno teste a validação da resposta correcta através da apresentação da carta que 

escolheu para o efeito. Em ambas as aplicações o aluno pode ainda manipular no espaço a 

animação para poder aceder a perspectivas diferentes da mesma. 



   

Figura 6 – Exemplos de aplicação da Realidade Aumentada no ensino do Sistema Solar. 

A: Detecção de uma página do manual escolar. 

B: Página do manual escolar aumentada com um modelo 3D. 

C: Exemplo de uma resposta correcta na aplicação do jogo das cartas dos planetas. 

4. Resultados 

As duas aplicações foram colocadas em funcionamento na sala de aula tendo os alunos sido 

convidados a interagir com as mesmas. No caso da aplicação do manual aumentado os alunos 

desfolharam o manual com o intuito de observarem que certas páginas apareciam no ecrã do 

monitor com um modelo 3D sobre as mesmas. No caso da aplicação das cartas os alunos 

tinham que responder a perguntas que surgiam numa página web e reponderem às mesmas 

através da utilização das cartas disponíveis para o efeito. 

As aplicações desenvolvidas foram sujeitas a teste por parte de uma turma do 7º ano de 

escolaridade de uma escola do concelho de Aveiro. Os testes tiveram lugar durante uma aula 

de Ciências Físico-Químicas numa turma de 26 alunos com uma média de idades de 13 anos e 

com uma distribuição de género equitativa. Relativamente à utilização das tecnologias de 

informação, todos os alunos possuíam computador com acesso à internet. 

A aplicação do manual aumentado teve um impacto bastante positivo na medida em que os 

alunos gostaram e consideraram não ter sido difícil perceber a mesma. Os alunos 

consideraram ainda que a animação ajudou-os a perceber melhor os dois conteúdos 

apresentados e que estes faziam sentido nas páginas a que estavam associados. Quase 70% 

dos alunos não considerou a aplicação lenta. 

Relativamente à aplicação das cartas, todos os alunos gostaram da experiência e, à excepção 

de um aluno, consideraram que a aplicação das cartas não foi difícil de perceber. Quase todos 

consideraram que o jogo lhes permite conhecer melhor as características dos planetas tendo, 

mais de metade dos alunos, acertado sempre na carta associada à pergunta elaborada e 

conseguido fazer sempre o planeta aparecer. A aplicação das cartas obteve quase o dobro das 

preferências em relação à do manual sendo que 60% dos alunos prefeririam utiliza-la em casa. 

Relativamente à aprendizagem, quase todos os alunos consideraram ser mais interessante 

aprender com o recurso a estas aplicações. Se considerarmos a tendência das respostas em 

relação ao facto de ser, ou não, mais fácil de aprender com estas ferramentas observamos que 

mais de 65% considerou ser sempre mais fácil e mais de 30% considerou ser quase sempre. 

Podemos considerar bastante satisfatórias estas percentagens uma vez que mais de 95% dos 

alunos considera pertinente o uso destas aplicações nos seus processos de aprendizagem 

(Tabela 1). 
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Tabela 1 - Opinião em relação à aprendizagem baseada nas aplicações. 

 Nunca Poucas vezes Quase sempre Sempre 

 N % N % N % N % 

Era mais interessante aprender com estas 
aplicações? 

0 0% 0 0% 2 7.7% 24 92.3% 

Era mais fácil aprender com estas 
aplicações? 

1 3.8% 0 0% 8 30.8% 17 65.4% 

 

No espaço reservado para o efeito, alguns alunos partilharam as suas sugestões, tais como: “A 

escola podia aderir a estes programas, porque é um método de aprendizagem mais fácil e 

muito mais interessante” e “Que se usasse a Realidade Aumentada” nas aulas. Um dos alunos 

sugeriu ainda que “Os professores podem começar a utilizar estes programas” nas suas 

práticas lectivas.  

Relativamente à aplicação do manual um aluno considerou que se devia “Continuar a fazer 

para o resto das páginas” o desenvolvimento dos modelos uma vez que apenas estão 

desenvolvidos dois modelos para duas páginas do manual. Um outro aluno referiu que se 

podia “… tentar fazer com que a imagem tremesse menos”, uma vez que os modelos 

animados do manual carecem ainda de alguma estabilidade na detecção, em particular o da 

Terra em torno do Sol, e por esse motivo, o modelo 3D treme um pouco. Esta situação 

melhora em função da página que está a ser aumentada, uma página com uma fraca textura 

dificulta uma boa detecção. 

Por fim, um dos alunos referiu que se podiam “… construir mais aplicações deste género” e 

fazer “… chegar estas aplicações às casas das pessoas/alunos que as quisessem/preferirem 

para estudar”. 

Percebe-se que os alunos gostaram da experiência e que pretendem ver as aplicações 

implementadas nas suas aulas com a possibilidade de as aceder a partir de casa. 

5. Conclusão 

Os resultados apontam para a preferência pela aplicação do jogo das cartas podendo indiciar 

que a existência de interacção é uma mais-valia para a aceitação da aplicação por parte dos 

alunos. As respostas dos alunos demonstraram ainda que as aplicações terão boa 

receptividade por parte dos mesmos permitindo admitir que a sua integração nos seus 

processos de aprendizagem é viável, tal como previsto na experiência levada a cabo por 

Shelton e Hedley (2002), onde demostraram o grande potencial no uso de interfaces de 

visualização de RA na educação e no estudo. 

Com o objectivo de se poder averiguar, com rigor, a influência do uso destas aplicações no 

processo de ensino-aprendizagem, deverão ser realizados testes mais pormenorizados onde 

deverá constar um levantamento das preferências e hábitos dos alunos relativamente a jogos. 

Estes estudos permitirão comparar o processo de aprendizagem de dois grupos de alunos em 

que num dos grupos foi utilizado RA e no outro não. Permitirá ainda, retirar conclusões do 

tipo de jogo que os alunos esperam encontrar numa aplicação de RA e as formas de interacção 

que resultam melhor em cada uma das aplicações. 

Relativamente à aplicação do manual aumentado será necessário continuar com o seu 

desenvolvimento no sentido de melhorar a estabilidade dos modelos. 
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