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1. Introdução  

A evolução constante da tecnologia está impulsionando a educação para novos rumos, 

enfatizando a utilização de novas ferramentas e propiciando uma evolução no processo de 

ensino/aprendizagem. 

  Realidade Virtual e Aumentada (RVA) é uma interface inovadora que permite o 

aprimoramento da interface homem-máquina e a ampliação de fronteiras de utilização do 

computador.  

 Esse trabalho apresenta conceitos de realidade virtual e realidade aumentada, a 

atuação da RVA na educação, seus benefícios e as pesquisas realizadas para comprovar a 

eficiência, além de demonstrar alguns exemplos de aplicações de ensino nos mais 

diferentes níveis (educação inicial - educação superior). 

2. Realidade Virtual 

A realidade virtual (RV) é uma “interface avançada do usuário” para acessar aplicações 

executadas no computador. O usuário interage com o computador através da visualização 

e movimentação em tempo real, onde ao sentido da visão predomina na forma de 

interação, mas os sentidos de tato, audição, etc também podem ser utilizados dependendo 

da aplicação executada e dos recursos utilizados. [Kirner 2007]. 

 Segundo [Kirner 2007], realidade virtual é uma interface avançada para aplicações 

computacionais, que permite ao usuário navegar e interagir, em tempo real, com um 

ambiente tridimensional gerado por computador, usando dispositivos multissensoriais. 

 Mesmo fazendo uso de múltiplas mídias (multimídia), a ênfase da RV é a 

interação do usuário com o ambiente tridimensional e a geração de imagens em tempo 

real.  

3. Realidade Aumentada 

A realidade aumentada (RA) teve seu surgimento a partir dos avanços nos estudos da 

realidade virtual (RV) e possui muitas definições. Segundo [Azuma et al 2001], RA é um 

sistema que suplementa o mundo real com objetos virtuais gerados por computador, 

parecendo coexistir no mesmo espaço. 

 A utilização da RA permite ao usuário combinar objetos reais e virtuais no 

ambiente real, alinhando objetos reais e virtuais entre si que respondem em tempo real, 



  

fazendo com que o usuário não tenha a percepção da diferença entre o mundo real e o 

virtual, pois possui um ambiente único. A RA traz um novo conceito de interação entre os 

ambientes, essa interação aplica-se a todos os sentidos, incluindo audição, tato e força e 

cheiro [Kirner 2007] 

4. O uso da Realidade Virtual Aumentada (RVA) na educação 

A educação constitui um pilar fundamental na construção de um projeto de sociedade 

comprometido com a promoção do desenvolvimento sustentável e geração de bem estar 

social de uma nação. 

 Com o passar dos anos, a educação deixou de acontecer somente em um espaço 

físico (sala de aula ou espaço presencial) e passou a acontecer também no espaço virtual, 

adotando um novo termo: educação científica e tecnológica. A figura do professor como o 

centro das atenções está sendo modificada com o auxilio das tecnologias de interação 

homem-máquina (IHM). 

 Segundo [Vendruscolo et al. 2005], o uso da Realidade Virtual na Educação é 

uma boa alternativa para o ensino, pois expande os processos normais de aprendizado, 

onde os alunos são encorajados a participar de um processo criativo e divertido, 

explorando assuntos que nos métodos tradicionais levaria mais tempo para ser ensinado. 

 Nas diferentes formas de ensino, presencial ou a distância, a RVA pode se tornar a 

forma mais adequada de transmitir conhecimentos e conteúdos.  

5. Pesquisa sobre melhoras na educação com o uso de RVA 

A utilização de RVA na educação tem aumentado de forma significativa nos últimos 

anos. Em paralelo com a adoção da tecnologia também surgem as avaliações de sua 

utilização. Os resultados destas avaliações mostram que as vantagens de sua utilização 

estão sobressaindo-se a algumas desvantagens. 

 Uma pesquisa realizada em 1996 demonstrou que estudantes do Ensino Médio 

que utilizaram aplicativos desenvolvidos com RVA para análise de experiências de 

Química (visualização e manuseio de moléculas) apresentaram retenção de informação 

(após três meses) superior a estudantes que obtiveram as mesmas informações através de 

outros meios, como sistemas audiovisuais. Com esse resultado, a pesquisa demonstrou 

que um dos principais fatores envolvidos com a aprendizagem é a interatividade 

proporcionada pelo ambiente. Este aspecto é apontado por [Costa 2000], confirmando que 

a interação “é a característica chave que distingue uma experiência em RVA de uma 

experiência utilizando outros meios.” 

 De forma conclusiva, [Bell and Foglerl 1995], [Pinho 2000] e [Meiguins and 

Behrens 1999] apontam como principais vantagens da utilização de técnicas de RV/RA 

para fins educacionais, os seguintes itens:  

• Possibilitar maior motivação de estudantes e usuários, baseada na experiência da 

1ª pessoa vivenciada pelos mesmos; 

• O poder de ilustração da Realidade Virtual e Aumentada para alguns processos e 

objetos é muito maior do que outras mídias; 



  

• Promover uma análise da realidade visualizada sob diferentes ângulos; 

• Permitir a visualização e exploração de lugares inexistentes ou de difícil acesso ou 

objetos que estão a grandes distâncias, como um planeta ou um satélite; 

• Extrapolar o limite de aprendizagem, normalmente restrito ao período regular de 

aula, possibilitando a realização de atividades educacionais em outros locais e 

horários ou através da Internet; 

• Oferecer muitas possibilidades para estudantes portadores de deficiências, que não 

conseguiriam realizar determinadas atividades da forma convencional; 

• Promover a aprendizagem cooperativa, no momento em que os ambientes virtuais 

podem ser concebidos de forma a estimular a aprendizagem compartilhada para 

estudantes de culturas diferentes, a partir de representações; 

6. Aplicações de RVA para a educação 

As áreas de ensino que podem ser abordadas pela tecnologia RVA vão desde pedagogia, 

entretenimento, histórias e estudos em imagens de alta-resolução, incluindo as áreas das  

engenharias, medicina, ciências básicas, arquitetura, entre outras. 

 Esse item lista algumas aplicações de RVA desenvolvidas para a educação, nos 

mais diversos campos de ensino, de nível básico a superior. 

a) Pedagogia - Desenvolvimento de quebra-cabeças educacionais. 

 Essa aplicação desenvolvida por [Zorzal et al 2006] faz uso da tecnologia de RVA 

para a construção de quebra cabeças tridimensionais, visualizados com o auxílio do 

computador. Essa aplicação mostra que é possível, através de uma plataforma 

computacional simples e software gratuito, criar quebra-cabeças eletrônicos enriquecidos, 

motivadores e de fácil usabilidade. 

b) Ciências exatas – Visualização Científica Molecular. 

 Essa aplicação permite o estudo de estruturas terciárias do DNA, acoplamento de 

proteínas no desenvolvimento de formações e, até mesmo, no desenvolvimento de nano 

estruturas proteicas ou nucleotídicas [Anderson and Weng 1999]. 

 A visualização científica é voltada à representação informativa de quantias e 

conceitos abstratos, não uma tentativa de representação verídica de objetos do mundo 

real. Considerando a representação de um fenômeno abstrato, através da RV, um 

pesquisador pode realizar investigações difíceis ou sem sentido no mundo real. [Anderson 

and Weng 1999]. 

c) Medicina – Controle de cirurgia a distância. 

 A tecnologia da RVA tem avançado muito na área da medicina, nos mais diversos 

âmbitos e funções, como exemplo, pode-se citar o sistema de neurocirurgias JHU/KRDL 

Skull-base Surgery Simulator. Com ele os cirurgiões podem planejar, treinar e simular 

toda a cirurgia, antes de efetivamente executá-la sobre o paciente. 



  

7. Aplicações de RVA para a educação 

A introdução da Realidade Virtual Aumentada na educação cria um novo paradigma, no 

qual a educação se apresenta de forma dinâmica e criativa, com o aluno no centro dos 

processos de aprendizagem. Esse novo paradigma busca a formação de um ser crítico, 

independente e construtor de seu conhecimento. 

 A tecnologia RVA deve ser considerada um poderoso instrumento de 

aprendizagem que serve de meio para alcançar o conhecimento. A RVA está a serviço de 

alunos e professores, que continuam tendo um papel fundamental de auxiliar os alunos na 

utilização da Realidade Virtual Aumentada, trabalhando de forma interativa com os 

mesmos e aprendendo com eles. 

 Como trabalhos futuros pretende-se analisar duas turmas distintas: uma das turmas 

utilizará o método tradicional de ensino, enquanto a outra turma fará uso da RVA na 

aprendizagem, após um período de 06 meses as turmas e o nível de aprendizagem serão 

avaliadas. 
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