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RESUMO
BRUM, L. C. C. Ambiente Personalizado em Realidade Aumentada para Livro
Didático de Língua Inglesa. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do
Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2017.
A realidade que constatamos através de nossa percepção visual pode ser enriquecida
por elementos virtuais que nos fornecem mais informações do que na realidade
podemos observar. Com o avanço das tecnologias digitais, essa possibilidade é
permita através da Realidade Aumentada (RA) que tem como principal característica
a combinação de elementos virtuais com elementos reais e em tempo real (AZUMA,
1997). Por outro lado, verifica-se o protagonismo do livro didático (LD) como o recurso
mais utilizado pelos professores na prática pedagógica (British Council, 2014). Neste
contexto, esta tese propõe o desenvolvimento e a análise de aplicações de ambientes
personalizados em RA num livro didático de Língua Inglesa e tem como objetivo
facilitar o acesso dos alunos aos conteúdos virtuais através da visualização do
ambiente em RA em dispositivos móveis. A pesquisa foi dividida em três etapas: i)
Investigação e seleção de uma plataforma de RA; ii) Desenvolvimento dos ambientes
em RA e estudo de implementação e iii) Implementação do ambiente RA, análise e
discussão dos dados. Os modelos teórico-práticos que orientaram este estudo foram:
a DBR (Design Based Research) ou Pesquisa Baseada em Desenvolvimento
(ANDERSON e SHATTUCK, 2012; MATTA et al., 2014) e a TCAM (Teoria Cognitiva
da Aprendizagem Cognitiva) (MAYER, 2014). A abordagem pedagógica utilizada para
a aplicação dos ambientes em RA foi a modalidade do Ensino Híbrido (HORN e
STAKER, 2012). A intervenção foi realizada no IFF (Instituto Federal com Fluminense)
com 16 professores e 84 alunos do módulo 2 do curso de inglês do CELIFF (Centro
de Línguas do IFF). Por meio do teste de usabilidade do SUS (System Usability Scale),
buscou-se identificar quais aspectos de usabilidade são apresentados pelo professor
para personalizar o livro didático em ambiente de RA e quais aspectos de usabilidade
se demonstram significativos ao desempenho do aluno na aprendizagem de LI em um
contexto de RA e Ensino Híbrido. A partir dos resultados obtidos com a interação dos
alunos e professores nos ambientes de RA foi possível fazer análises e avaliações
que permitiram alcançar os objetivos propostos neste trabalho.
Palavras-chave: Realidade Aumentada; Livro Didático de Língua Inglesa; Ensino
Híbrido; DBR (Design Based Research); Tecnologias Educacionais

ABSTRACT
BRUM, L. C. C. Augmented Reality Environment Customized in English language
textbook. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy
Ribeiro – UENF, 2017.

The reality we see through our visual perception can be enriched by virtual elements
that provide us with more information than we can observe. With the advancement of
digital technologies, this possibility is enabled through the Augmented Reality (AR)
which has as main characteristic the combination of virtual elements with real elements
in real time (AZUMA, 1997). On the other hand, the textbooks remain as the most used
resource by teachers in pedagogical practices (British Council, 2014). In this context,
this thesis proposes the development and analysis of customized applications of AR
environments in an English Language textbook and aims to facilitate students' access
to virtual contents through mobile-AR environment visualization. The research is
divided into three stages: i) Investigation and selection of an AR platform; ii)
Development of the AR environments and an implementation study, and iii)
Implementation of the AR environments, analysis and data discussion. The theoreticalpractical models that guided this study were: DBR (Design Based Research)
(ANDERSON and SHATTUCK, 2012; MATTA et al., 2014) and Cognitive Theory of
Multimedia Learning (MAYER, 2014). The pedagogical approach used for the
application of the AR environments was Blended Learning (HORN and STAKER,
2012). The intervention was carried out at the IFF (Instituto Federal Fluminense) with
16 teachers and 84 students from English course level 2 at CELIFF (IFF English
Center). Through the usability test of SUS (System Usability Scale), we sought to
identify which aspects of usability are presented by the teacher to customize the
textbook in an AR environment and which aspects of usability are shown to be
significant to the student's performance in Language learning in an AR context and
Blended Learning. From the results obtained with the interaction of the students and
teachers with the AR environments it was possible to make analyzes and evaluations
that allowed to reach the objectives proposed in this work.
Keywords: Augmented Reality; English Textbook; Blended Learning; DBR (Design
Based Research); Educational Technologies
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A sociedade contemporânea está marcada pela era da informação que por
sua vez, está associada a uma revolução tecnológica caracterizada pela difusão e
aplicação de informações e conhecimentos para a geração de novos
conhecimentos. Trata-se da Sociedade Informacional, também denominada por
Castell (1999) de Sociedade da Informação e da Comunicação. As características
dessa sociedade clamam por mudanças inovadoras no sistema educacional,
embora este, de maneira geral, ainda permaneça enraizado em práticas
tradicionais. A inexistência ou fraca existência de intervenções com foco no
desenvolvimento de aplicações em soluções práticas e inovadoras a partir das
Tecnologias Digitais (TDs), colaboram para a sustentação de um modelo pedagógico
linear e fragmentador. O modelo de escola que ainda predomina na sociedade é
resultado da era industrial, estruturado para preparar os indivíduos às demandas de
uma sociedade mecanicista. A sociedade contemporânea que se configura exige um
perfil profissional dinâmico, autônomo, proativo e reflexivo capaz de se reinventar a
cada nova descoberta (UÉBE MANSUR, 2011).
Em particular, o processo de ensino e aprendizagem de Língua Estrangeira,
carece por inovações, entre outros motivos devido ao baixo nível de conhecimento
do idioma inglês apresentado pelos brasileiros segundo as pesquisas da British
Council1 (2014). A pesquisa sinaliza que no Brasil, 5,1% da população de 16 anos
ou mais afirma possuir algum conhecimento do idioma inglês. Para 2014, 9% das
pessoas de 16 anos ou mais afirmam que pretendem iniciar um curso de inglês.
A falta de um ensino básico de qualidade, somada ao baixo acesso a cursos
privados de inglês, faz com que o mercado de trabalho tenha dificuldade em
encontrar profissionais com proficiência na língua.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação e os Parâmetros Curriculares
Nacionais (LDB), determinam o ensino de língua inglesa tanto para o ensino

A pesquisa “Demandas de Aprendizagem de Inglês no Brasil”, elaborada pelo Instituto de Pesquisa
Data Popular para o British Council, teve como objetivo entender o interesse da classe média em
aprender inglês.
1
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fundamental como para o ensino médio. No entanto, segundo os dados da British
Council (2014), os especialistas, os professores e até mesmo o governo
reconhecem que o ensino de inglês na educação básica, seja privada ou pública,
não consegue formar estudantes com um bom nível de proficiência nesse idioma.
A pesquisa aponta como principais causas a pouca estrutura para um ensino
adequado da língua e turmas com número elevado de alunos. Somam-se a isso
a carga horária insuficiente e a dificuldade de encontrar professores com formação
adequada. Em decorrência dessas dificuldades, o ensino do inglês resume-se a
noções iniciais das regras gramaticais, leitura de textos curtos e desenvolvimento
da habilidade de resolver testes de múltipla escolha voltados para o vestibular.
Neste cenário, encontram-se os livros didáticos impressos (LDI) ou os
manuais escolares (ME), frutos da crescente busca da sociedade por melhor
educação e dos interesses comerciais da indústria editorial (OLIVEIRA, 2014). Os
LDI constituem-se ainda hoje, como um dos principais recursos educativos e
ferramentas de trabalho tanto para professores quanto para estudante, conforme
aponta a pesquisa da British Council (2014). As mudanças econômicas, sociais,
pedagógicas e tecnológicas, ocorridas entre 1970 e 1990 foram responsáveis pela
inovação desses materiais através dos recursos audiovisuais. Tais avanços foram
seguidos de novas dinâmicas em sala de aula e os LDI passaram por inúmeras
transformações e reformulações refletindo diretamente na indústria editorial que, a fim
de atender às novas demandas, incorporaram novas tecnologias, recursos gráficos e
metodologias para apresentar um material mais adaptado ao contexto atual
(OLIVEIRA, 2014). Contudo, o autor ressalta que a maioria dos LDI no Brasil ainda
priorizam a norma gramatical da língua, mesmo diante de uma proposta de
abordagem comunicativa da Língua Estrangeira (LE).
A constante evolução das TDs, tem substituído o papel de protagonista do
professor e do LDI e entregando-lhes o papel de mediador e construtor do
conhecimento do aluno de forma que, este aluno seja responsável de enxergar o
mundo para além da sala de aula e além das páginas estanques do LDI (OLIVEIRA,
2014). Diante de um material que na maioria das vezes contém informações difíceis
de serem assimiladas ou incompletas e recursos multimídia com difícil acesso, cabe
ao professor as adaptações necessárias para que o conteúdo abordado faça sentido
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para seus alunos e eles consigam acessar os recursos digitais disponíveis pelo
material didático e pelo professor. O aluno precisa perceber sua relação com seu
contexto social e aplicabilidade do idioma no processo de assimilação da língua. Cabe
à escola e ao professor estreitar a relação entre as práticas educacionais e o uso da
tecnologia, buscando a simbiose dessas práticas com as possibilidades que a técnica
traz, utilizando conceitos contemporâneos de educação para engendrar uma relação
que seja benéfica para alunos e professores.
Neste contexto, vislumbra-se a necessidade de investigação de tecnologia
disponível e acessível ao contexto de ensino, assim como um repensar metodológico,
para que a tecnologia não crie apenas uma versão digital de práticas pedagógicas
tradicionais.

1.1. Justificativas e motivações

Para contextualizar e justificar o percurso realizado nesta pesquisa
descrevem-se, resumidamente, algumas vivências da autora, considerando que
uma pesquisa representa a trajetória de reflexão e transformação do autor. Sendo
assim, esta seção é escrita na primeira pessoa do singular.
Como professora de Língua Inglesa durante 12 anos em Instituição de Ensino
privada e há sete em Instituição de Ensino público, pude constatar empiricamente que
grande parte dos alunos não utilizavam ou utilizam os recursos digitais multimídia
oferecidos pelo material didático ou indicados pelo professor. Os CDs de dados e de
áudio que acompanham o material impresso permaneciam ao longo do semestre
estanques na contra página do livro. A indústria editorial tem apresentado uma vasta
coletânea de materiais educacionais digitais complementares aos livros impressos
que inclui jogos educativos, simuladores, infográficos animados, acesso online para
que os estudantes acessem materiais multimídia, DVDs, entre outros. A carência de
estudos científicos quanto à utilização ou não dos materiais de apoio por parte dos
alunos e professores me conduziram à tal investigação. Logo, essa percepção
empírica foi corroborada através de uma pesquisa realizada com os colegas
professores de Língua Inglesa do IF-Fluminense e com os alunos do CELIFF (Centro
de Língua do IFF) e descrita no item 6.1 deste trabalho. O resultado desta pesquisa

20

despertou o meu interesse na busca por novas ferramentas tecnológicas que
pudessem motivar e auxiliar o aluno na busca pelos conteúdos digitais (CDs)
propostos pelo material didático impresso e/ou pelo professor.
Nesse ínterim, em 2014, fui apresentada à tecnologia da Realidade Aumentada
(RA) em um Congresso Internacional de Novas Tecnologias na Educação em Maceió.
Sua característica de sobrepor elementos virtuais em ambientes reais e a aparente
usabilidade da ferramenta, despertou o interesse pela pesquisa. Naquela época, a
RA começava a ganhar espaço nas discussões acadêmicas e despertar interesse dos
usuários comuns da tecnologia, ou seja, daqueles que não têm formação acadêmica
na área tecnológica, mas gostam e utilizam a tecnologia para diversos fins. Após um
levantamento bibliográfico, constatei que a RA está entre as tecnologias mais
inovadoras para os próximos estudos e aplicações na Educação, mas ainda se
encontrava em fase inicial de experimentação (BILLINGHURST, 2002; TORI et al.,
2006; KIRNER; SISCOUTO, 2007; DUNLEAVY et al., 2009; FITZGERALD et al.,
2013). A RA refere-se à ferramenta que agrega os enfoques principais da dinâmica
acadêmica atual: a interatividade, a imersão, ampliação e acessibilidade à informação.
Outro fator que compõe esse cenário, é a motivação do aluno. De acordo com
Sacristan e Gomez (2000), o professor deve se preocupar se a instrução é atraente
sem tornar-se puramente diversão. A instrução não será eficaz se não for atraente,
porém alguns materiais instrutivos podem ser muito atraentes, porém, ineficazes.
Portanto, é necessário que as atividades engajem o aluno no propósito instrutivo e no
conteúdo. O uso de RA em LDI de língua inglesa, possibilitará ao professor inserir
informações e conteúdo de acordo com a necessidade de seus alunos com foco na
aquisição da língua.
Os avanços nos estudos tanto técnicos quanto teóricos da RA e das TIC,
possibilitam a criação de novos conteúdos digitais para fins educacionais, além de
novas formas de interação com o real. Essa interação pode ser usada para
desenvolver novas experiências no aprendizado e estimular a visualização do
conteúdo nos ambientes virtuais.
Motivou o desenvolvimento desta Tese, o fato de que, até o momento, não
foram encontrados trabalhos publicados relacionados à personalização do conteúdo
do livro didático de língua inglesa em RA aplicada em contexto real de ensino.
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Verificou-se que grande parte dos projetos em RA voltados para à educação têm sido
desenvolvidos e testados mediante estudos empíricos conduzidos em laboratórios.
Embora esses estudos sejam expressivos, eles desconsideram a complexidade de
usabilidade em um ambiente de sala de aula. Esses estudos mostram que a tecnologia
da RA ainda está distante da realidade do cotidiano escolar devido à complexidade
de aplicação por parte daqueles que não dominam as linguagens de programação
(CAWOOD; FIALA, 2007; DUNLEAVY et al., 2009; KIRNER; KIRNER, 2011;
GALVÃO; ZORZAL, 2012; FITZGERALD et al., 2013). Tais experimentos, limitam-se
à dependência de computadores de mesa ou notebooks, webcam, desenvolvimento
de marcadores2, algum conhecimento de linguagem de programação para
modelagem de objetos 3D ou outros dispositivos que oneram e dificultam a
aplicabilidade e o acesso independente dos usuários que não dominam ou não têm
formação acadêmica tecnológica.
A RA tem se tornado mais popular devido a possibilidade de interação com
dispositivos móveis (DM), como smartphones e tablets. A combinação dessas duas
ferramentas tem conduzido algumas pesquisas para aplicação na Educação (KIRNER
et al., 2008; LIM; JUNG, 2014; GOMES et al., 2015) devido sua principal característica
em proporcionar o aumento da percepção do usuário, através da visualização do
conteúdo apresentado no ambiente, favorecendo a construção do seu conhecimento
(COTA, 2015). Interfaces mais intuitivas, sistemas com código aberto e gratuito são
algumas das características que tem permitido o desenvolvimento de RA
personalizada ao usuário final.
Contudo, mesmo diante de uma ferramenta tecnológica inovadora, a prática
pedagógica precisa ser repensada para que a tecnologia não crie apenas uma versão
digital de um “modelo pedagógico analógico”. Para esse fim, combinamos o ambiente
em RA com a modalidade do Ensino Híbrido como uma proposta descentralizadora
com foco no aprendiz proporcionando a ele mais autonomia e controle do seu próprio
aprendizado. Nesse modelo o aluno é exposto ao conteúdo que antes era

2

Marcadores consistem em figuras geométricas quadradas, geralmente preta e branca que contém no seu interior

símbolos para identificá-los. Ex.:

(KIRNER, 2007).
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exclusivamente apresentado pelo professor. Ele pode realizar seu estudo em qualquer
lugar e a qualquer tempo desde que, tenha acesso à Internet. Quando esse aluno
chega ao ambiente de sala de aula, a exposição do conteúdo pelo professor dá lugar
à prática e à elaboração de projetos. O papel do professor naquele momento é de
orientador e mediador das atividades práticas elaboradas por ele e para prática do
aluno. Diante das justificativas e motivações apresentadas, sintetizamos na Tabela 1
algumas dificuldades encontradas e apresentamos algumas possíveis soluções
relacionadas às áreas correlatas investigadas neste trabalho.
Tabela 1 – Dificuldades e possíveis soluções relacionadas às áreas da pesquisa

Dificuldade

Possível Solução

Falta interesse dos alunos em utilizar Propor uma ferramenta tecnológica inovadora e
os recursos multimídia do LD.

acessível para motivar o aluno a utilizar os
recursos multimídia proposto pelo professor e
pelo LD aliada à modalidade do ensino Híbrido
(Seção 4).

Livro

didático

com

informações Aplicar as técnicas da RA para ampliar as

difíceis de serem transmitidas apenas informações do LD.
com elementos estáticos.
Dificuldade

do

professor

em Aplicar as técnicas da RA no LD estruturadas

personalizar o conteúdo para o livro pela
didático.
Dificuldade

Teoria

Cognitiva

da

Aprendizagem

Multimídia (subseção 5.4)
de

aplicar

a

RA em Analisar uma plataforma de RA acessível ao

contexto real de sala de aula.

usuário comum da tecnologia.

Fonte: elaborado pela pesquisadora.

Portanto, a construção da proposta deste trabalho a partir das dificuldades e
possíveis soluções apresentadas, encontra-se na intersecção das três abordagens
que ancoram esta pesquisa (Fig. 1):
(1)

Abordagem Técnica: Livro Didático Impresso de LI

(2)

Abordagem Pedagógica: Ensino Híbrido

(3)

Abordagem Tecnológica: Realidade Aumentada
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Livro Didático
de LI

Realidade
Aumentada

Proposta de utilização da RA no
Ensino Híbrido.

Ensino
Híbrido

Figura 1. Localização da Proposta perante as três abordagens da pesquisa
Fonte: elaborado pela pesquisadora.

Pretende-se neste trabalho, apresentar uma proposta de personalização do
livro didático de LI em Realidade Aumentada para um contexto do ensino híbrido.

1.2. Questões e Objetivos

A partir das considerações apresentadas, levanta-se um questionamento
central que se desdobra em duas perspectivas secundárias, a saber: do professor e
do aluno.
De que forma uma proposta de ambiente em realidade aumentada
personalizado pelo professor no livro didático pode contribuir para o processo
de ensino e aprendizagem da língua inglesa?
Perspectiva do professor: Quais aspectos de usabilidade são apresentados
pelo professor na personalização do conteúdo do livro didático em ambiente de RA?
Perspectiva do aluno: A utilização dos recursos multimídia fornecidos pelo
professor e pelo material didático acontece de forma recorrente? Quais aspectos de
usabilidade se demonstram significativos ao desempenho do aluno na aprendizagem
de LI em um contexto de RA e Ensino Híbrido?

24

As questões apresentadas nos levam às seguintes hipóteses:
a) A maioria dos alunos não utilizam os recursos multimídia disponibilizados
pelo material didático e/ou pelo professor;
b) As aplicações em RA aliadas à modalidade do Ensino Híbrido podem auxiliar
o aluno no processo de aprendizagem da língua estrangeira, pois facilita o
acesso ao conteúdo em qualquer lugar (com acesso à internet) e qualquer
tempo, sem outras interfaces tecnológicas que possam dificultar sua
usabilidade;
c) O professor usuário comum da tecnologia, poderá personalizar o livro
didático com conteúdos digitais e disponibilizá-los em Realidade Aumentada.
d) Tanto o aluno quanto o professor poderão facilmente interagir com o
ambiente RA;
e) A utilização da RA como recurso tecnológico educacional pode contribuir
para a apreensão dos saberes encontrados nos materiais de apoio
pedagógicos digitais;
f) A utilização da RA no contexto educacional não ocorre de maneira
recorrente; e
g) O desenvolvimento e aplicação de materiais de apoio pedagógico com uso
da RA são escassos na literatura.

Diante da problemática exposta, apresentamos como objetivo geral desta
pesquisa desenvolver e analisar uma proposta de personalização de livro didático de
Língua Inglesa através da utilização da tecnologia da Realidade Aumentada aplicada
à modalidade do Ensino Híbrido.
Como objetivos específicos apresentamos os seguintes tópicos:
a) Investigar ambientes de RA voltados para à Educação comparando suas
respectivas funcionalidades, consoante aos requisitos propostos;
b) Desenvolver os conteúdos digitais personalizados em RA para livro didático
apoiados na Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia;
c) Implementar o ambiente em RA nas turmas de experimento na modalidade
do Ensino Híbrido;
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d) Aplicar os questionários de usabilidade para professores e alunos
participantes da pesquisa; e
e) Analisar os resultados dos testes coletados, identificando os níveis de
satisfação, efetividade e eficácia dos professores e dos alunos na utilização do
ambiente em RA.

Para fundamentar o trabalho aqui proposto, na segunda seção, analisados as
principais características da abordagem técnica deste estudo: O Livro Didático (LD).
Para isso, recorremos a um recorte histórico do LD no Brasil para compreender o
percurso do material didático da Língua Inglesa (LI) no país assim como suas
características e desafios diante do contexto de ensino na rede pública. Na sequência,
apresentamos a relação da Tecnologias Digitais (TDs) com o ensino de LI e as
possibilidades oferecidas pelas TDs para atender às necessidades de inovação no
sistema educacional.
Na terceira seção, apresentamos a abordagem tecnológica que constrói este
trabalho: A Realidade Aumentada (RA). Foi realizado uma revisão bibliográfica sobre
os conceitos e aplicações da RA baseados em autores como Billinghurst (2001; 2002),
Tori et al. (2006), Klopfer e Squire (2008), Zorzal (2009), Kirner e Kirner (2011) e Craig
(2013). Foram analisadas as aplicações da RA no cenário atual, na educação, nos
livros didáticos e no ensino de LI, respectivamente.
Na quarta seção, descrevemos as características da terceira abordagem que
compõe a correlação dos eixos que constroem esta proposta: a abordagem
pedagógica – modalidade do Ensino Híbrido. Sob as considerações de Horn e Staker
(2012), Graham (2006) e Ernesto et al. (2017), justifica-se a escolha dessa modalidade
para viabilizar a proposta através do modelo da Sala de Aula Invertida e do uso das
tecnologias móveis.
Na quinta seção são apresentados os modelos teórico-práticos para a
construção de pesquisa em Educação. Para isso, optamos pela metodologia DBR
(Design Based Research) ou, Pesquisa Baseada em Desenvolvimento que busca
soluções práticas e inovadoras para preencher as lacunas existentes entre pesquisa
e prática na educação formal (BROWN, 1992; MATTA et al., 2014; ANDERON e
SHATTUCK, 2012). O modelo teórico apresentado para a criação dos ambientes em
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RA foi a Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia (TCAM) e o instrumento de
análise dos dados utilizado foi o SUS (System Usability Scale) a fim de perceber os
aspectos de usabilidade significativos apresentados pelo professor para personalizar
o LD em ambiente de RA e do aluno na aprendizagem de LI.
Na seção seis, são descritos os caminhos metodológicos percorridos para o
levantamento, análise e interpretação dos dados a partir do delineamento das três
etapas que compõem este trabalho. Apresentamos as características do local da
pesquisa e a seleção da amostra bem como a metodologia aplicada. A fim de
compreender a dinâmica do processo de desenvolvimento dos ambientes em RA,
optamos pela metodologia mista, bem como as percepções coletadas através da
observação sistemática e participante.
A seção sete analisa e discute os dados coletados em cada etapa através do
questionário inicial aplicado à 84 alunos do CELIFF e os testes de usabilidade com 46
alunos e 16 professores do IFF. Por fim, apresentamos os desdobramentos da
pesquisa e as considerações finais.
A representação a seguir foi elaborada para melhor visualização das fases e
partes que compõem este trabalho, seguidas dos resultados almejados em cada
etapa.
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2. O LIVRO DIDÁTICO NO BRASIL: UM RECORTE HISTÓRICO

Um dos primeiros avanços tecnológicos no âmbito educacional foi, sem dúvida,
a tecnologia do livro como material didático.
Oliveira (1984, p. 26) relata que:

No século XIX, o livro didático surgiu como um adicional à Bíblia, até
então, o único livro aceito pelas comunidades e usado nas escolas.
Somente por volta de 1847, os livros didáticos passaram a assumir um
papel de grande importância na aprendizagem e na política
educacional. Os primeiros livros didáticos, escritos sobretudo para os
alunos das escolas de elite, procuram complementar os ensinamentos
não disponíveis nos Livros Sagrados.

Apenas no século XIX, o LD deixava de ser apenas uma ferramenta de uso dos
professores, tornando-se mais acessível aos alunos (RALEJO, 2015).
Por definição, o Livro Didático (LD) é um instrumento impresso, de caráter
pedagógico, intencionalmente estruturado para facilitar o processo de aprendizagem
e que possui múltiplas possibilidades de didatização (CORACINI, 1999). No Brasil, a
utilização do LD começou a ser discutida em 1929, com a criação do Instituto Nacional
do Livro (INL) que no início fora uma ação na qual durante alguns anos ficou somente
no papel, e suas primeiras publicações entraram em vigor no governo de Gustavo
Capanema durante a era Getúlio Vargas em 1934. O Centro de Pesquisa e
Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) postula que o INL tem,
por finalidade, estabelecer uma "busca de uma identidade nacional, dentro de um
contexto político que ambicionava a criação de uma determinada identidade nacional,
a organização de uma enciclopédia e um dicionário da língua brasileira" (CPDOC,
2013). Gustavo Capanema atribui ao INL suas primeiras funções na educação; o
instituto deveria disponibilizar as obras literárias para que a população se constituísse
culturalmente, além de serem responsáveis pela elaboração de um dicionário e uma
enciclopédia de cunho nacional e, por fim, expandir bibliotecas públicas e seus
respectivos acervos.
Em 1938 foi criada uma legislação para estimular a produção, controle e
circulação destes materiais didáticos, sendo estabelecida pelo então Presidente da
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República do Brasil o Decreto-Lei nº 1.006/38. Foi estabelecido que o LD seria uma
ferramenta não obrigatória em sala de aula nem estabelecer referencias de outros
livros autorizados pelo Ministério da Educação, deixando a critério da escola e do
professor a adoção ou não deste material em sala de aula
Em 1966, o MEC criou a Comissão do Livro Técnico e Livro Didático (COLTED),
a partir de um acordo realizado com a Agência Norte-Americana para
Desenvolvimento Internacional (USAID). A COLTED teve como principal objetivo
coordenar as questões referentes a produção, edição e distribuição dos LD para as
escolas. O acordo entre as organizações proporcionou recursos financeiros
suficientes para a produção e distribuição gratuita de 51 milhões de LD no período de
três anos.
Com o rompimento da parceria entre o MEC e a USAID, houve a necessidade
de se implementar um sistema de contribuição financeira da Unidade da federação
para o Fundo do Livro Didático. O INL, então, iniciou o Programa do Livro Didático
para o Ensino Fundamental (PLIDEF), em 1971, e assumiu as atribuições
administrativas e de gerenciamento de recursos financeiros da distribuição dos livros
didáticos, anteriormente desenvolvidas pela COLTED.
Em 1976, com a extinção da INL, a Fundação Nacional do Material Escolar
(FENAME) torna-se responsável pelo desenvolvimento do programa do livro didático
e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e as contrapartidas
mínimas para a participação das Unidades da Federação., tornam-se responsáveis
pelos recursos financeiros. Contudo, esses recursos não atenderam à demanda de
alunos e várias escolas municipais deixaram de receber os LD. Em 1983, a FENAME
cede lugar à Fundação de Assistência ao estudante (FAE), que se une ao PLIDEF e
propõe a participação dos professores na escolha dos livros didáticos, além da
inserção das outras series do Ensino Fundamental no programa (LIMA, 2016).
Em 1985, o Decreto de Lei n° 91.542, extingue o PLIDEF e cria o Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD). O programa inicialmente, trouxe inúmeros
benefícios e mudanças, pois o controle da participação financeira saiu dos estados e
foi para a FAE, o que possibilitou que os livros fossem escolhidos e indicados pelos
próprios professores. Os livros, que anteriormente eram utilizados e descartados,
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passaram a ser reutilizados, uma vez que suas técnicas de produção passaram por
um processo de aperfeiçoamento para garantir maior durabilidade.
Em 1996, os livros inscritos no PNLD passaram a ser avaliados pelo MEC, de
acordo com normas previamente estabelecidas, o que resultou no lançamento do
primeiro Guia de Livro Didático de 1ª. a 5ª. séries. No ano seguinte, a responsabilidade
pela política de desenvolvimento do PNLD é totalmente transferida para o Fundo
Nacional de Educação, devido à extinção da FAE.
Com a publicação da Resolução CD FNDE n°. 60, de 20/11/2009, acrescentouse os livros de inglês e espanhol para cumprir o currículo de ensino da Língua
Estrangeira aos alunos de 6° ao 9° ano e ensino médio. Contudo, somente a partir de
2011 os livros de Língua Estrangeira passaram a ser distribuídos uniformemente entre
às escolas.
Ao longo de sua atuação, o Programa Nacional do Livro Didático passou por
inúmeras mudanças e é possível afirmar que o mesmo avançou consideravelmente
em relação a seus aspectos estruturais e organizacionais, desde sua criação em 1985.
De acordo com o portal do MEC, o programa tem como objetivo "subsidiar o trabalho
pedagógico dos professores, por meio da distribuição de coleções de livros didáticos
aos alunos da educação básica" (BRASIL, 2013). Atualmente, o PNLD avalia, compra
e distribui livros didáticos para alunos que cursam o Ensino Fundamental, Ensino
Médio e Educação de Jovens e Adultos em escolas públicas.

2.1. Percurso histórico do material didático de Língua Inglesa no Brasil

Os primeiros livros de Ensino de Línguas foram as gramáticas. De acordo com
Paiva (2009), inicialmente, o ensino de Língua Estrangeira era baseado em atividades
de ditados e diálogos, nas quais os alunos deveriam transcrever em seus cadernos
os textos e atividades necessários para o desenvolvimento das aulas. Somente em
1578, o Cardeal Bellarmine produziu a gramática de hebraico e então, a partir deste
momento, o aluno passou a possuir o LD como uma ferramenta pessoal de estudo,
dando-lhes um pouco mais de autonomia no processo de ensino-aprendizagem.
Segundo a autora (p.19), "os primeiros livros didáticos foram gramáticas e o conceito
de língua se restringia ao estudo gramatical, tendo como referência a língua escrita",
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uma vez que os LD seguiam as necessidades de conteúdos e abordagens propostas
pela época que eles eram criados. Ainda segundo a autora (2009), até o século XIX,
o principal objetivo do ensino de LE, era estudar a gramatica tradicional da língua,
listas de vocabulário e textos para tradução. A partir de meados do século XX, foi
possível observar que os livros buscavam um ensino mais voltado para a realidade
dos alunos. Apesar da predominância de aspectos gramaticais, o LD oportuniza o
desenvolvimento da autonomia do aluno e a língua passa a ser compreendida como
um objeto de comunicação e pratica social.
Nas décadas de 1940 e 1950, os livros que priorizavam a gramática e
tradução começavam a ser substituídos por LD que tinham como objetivo a prática
oral do idioma. A partir deste período, era possível encontrar livros que possuíam uma
abordagem exclusivamente centrada na LI; os livros eram completamente escritos em
inglês e o conteúdo apresentava ilustrações para auxiliar os alunos na compreensão.
A grande revolução dos materiais didáticos de Língua Inglesa foi a partir da
década de 70, quando surgiu o método audiovisual. As novidades das TIC daquele
período, favoreceu a combinação de áudio e vídeo especialmente nos laboratórios
multimídia, anteriormente chamados de Centros de Aprendizagem de Língua
Assistida por Computador – CALL (Center Computer Assisted Language Learning)
(PAIVA, 2009). Os materiais didáticos buscavam trabalhar a oralidade de maneira
contextualizada, apresentavam imagens e disponibilizavam áudio. Os diálogos e drills
eram contextualizados e objetivavam assemelhar-se ao uso real da língua; os livros
enfatizavam a pronúncia.
A partir dos anos 80, os LD passaram a ser mais coloridos e a possuírem
materiais complementares. Ou seja, além dos LD, os alunos possuíam os cadernos
de atividades e o professor, o seu próprio livro e materiais de apoio, como vídeos
(VHS), áudios (fita cassete), materiais para trabalhar em laboratórios, entre outros.
Lima (2016) pontua que nos anos 90, os LD buscavam trabalhar a competência
comunicativa dos alunos através do estudo das quatro habilidades necessárias para
o ensino da LI: o Reading, Writing, Speaking e Listening. Era possível encontrar um
material mais dinâmico, centrado nas necessidades de aprendizagem do aluno e com
o estudo da língua em contexto real de comunicação.
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2.2.2 Características do material didático de Língua Inglesa

As reflexões e questionamentos acerca da maneira como as línguas
estrangeiras vinham sendo ensinadas nas décadas de 1960 e 1970, fizeram com que
muitos professores de inglês pensassem em uma proposta comunicativa de ensino do
idioma. Em 1994, David Wilkins contribuiu decisivamente para o desenvolvimento da
abordagem comunicativa, um método voltado para atividades que possibilitam aos
alunos a prática integrada das suas habilidades linguísticas e comunicativas, tornando
o processo de aprendizagem mais natural (OLIVEIRA, 2014). Essa nova visão fez com
que muitos professores de Língua Estrangeira começassem a observar o LD como
um ditador das práticas pedagógicas em sala de aula, pois era limitado e artificial.
Neste ínterim as editoras passaram a buscar uma maneira de adaptar o material da
melhor maneira possível, para tentar suprir as necessidades dos professores, dos
alunos e da escola. Claro que esta adaptação não foi fácil e as editoras estão sempre
em busca de novas alternativas para adaptar seus materiais às necessidades do
contexto atual.
Discussões acerca do livro didático são constantes e necessárias, alguns
autores defendem o uso dos LD durante as aulas, enquanto alguns acreditam que o
material possui muitas falhas. Uma pesquisa British Council (2015), realizada com
1.269 professores de escolas municipais e estaduais nas cinco regiões do país,
apresenta um gráfico com os principais desafios encontrados no ensino de inglês no
Brasil na rede pública (Gráfico 1).
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Gráfico 1. Principais dificuldades vivenciadas pelos professores de LI da rede pública.
Fonte: Fonte: Pesquisa “O Ensino de Inglês na Educação Pública Brasileira”
British Council/Plano CDE (2015).

De acordo com os entrevistados, os recursos didáticos têm uma relevância
maior no ensino de sua disciplina do que em outras matérias. Na opinião desses
docentes, o inglês é uma disciplina que requer mais atividades lúdicas, coletivas e
interativas para gerar motivação dos alunos e envolvimento prático com a língua. Por
isso, os recursos didáticos, especialmente os tecnológicos, são a principal demanda
dos professores. 81% dos professores afirmam que a maior dificuldade enfrentada em
sala de aula é a falta ou a inadequação dos materiais didáticos, sendo apontados a
falta de recursos tecnológicos, a inadequação dos LD, e a falta de materiais
complementares como os principais problemas do tópico.
Soares (2003) afirma que o LD deve ser um suporte para o professor e para os
alunos, e que ele objetiva apresentar uma proposta pedagógica do conteúdo que deve
ser estudado. Tomlinson (2001) defende o uso do LD e afirma que é maneira mais
adequada de propor os conteúdos para os alunos, pois ele auxilia o professor a dar
continuidade e noção de coesão e sequencialidade a eles. O autor também acredita
que o material pode ser um aliado do professor no planejamento das aulas.
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Em seu trabalho, Grigoletto (1999, p. 68) afirma que

[...] o LD é concebido como um espaço fechado de sentidos, e é dessa
forma que ele se impõe, e é normalmente acatado, pelo professor.
Assim, o autor não precisa justificar os conteúdos, a sequência ou a
abordagem metodológica adotadas; não precisa lutar pelo
reconhecimento do seu livro como um discurso de verdade, esta
caracterização já é dada.

De Lima (2011) em sua investigação sobre o as dificuldades do uso do material
didático de língua inglesa, aponta que alguns autores consideram o LD um material
muito superficial e que aborda questões da linguagem de maneira reducionista. Assim,
eles acreditam que LD não consegue propor experiências reais de uso cotidianas;
uma vez que é um material desenvolvido para um público significativo de educandos
de deferentes regiões e contextos sociais, o que dificulta a abrangência da diversidade
linguística e cultural destes alunos.
Portanto, Celani (2005, p.20) corrobora que os livros didáticos

[...] dificilmente podem levar em conta necessidades locais, e devem
portanto, ser submetido a um questionamento critico, do ponto de vista
de tensões e desafios a identidade e aos valores da comunidade onde
serão usados, para se chegar a uma compreensão das questões
envolvidas, por meio de reflexões críticas.

Por ser um material incompleto, frequentemente o professor realiza as
adaptações necessárias desenvolvendo seu próprio material de apoio pedagógico
(MAP) para que o conteúdo estudado faça sentido para seus alunos, e que eles
consigam perceber sua relação com seu contexto social e sua aplicabilidade no
processo de interação. A partir do momento em que o aluno compreende o proposito
comunicativo do conteúdo estudado durante as aulas, ele desenvolve uma
aprendizagem mais comunicativa e contextualizada e provavelmente terá mais
interesse em buscar o conhecimento.
Atualmente, as tecnologias dão suporte à aprendizagem de língua, pois
favorecem a abordagem cognitiva de aprendizagem (a aprendizagem de uma
linguagem é um ato psicolinguístico individual) e sociocognitivas (a aprendizagem e a
aquisição da língua são vistas como um processo social que ocorre em determinada
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comunidade) (PAIVA, 2009). A autora aponta que o uso das tecnologias favorece à
exposição do aluno ao idioma em um contexto significativo e no qual possam construir
seu próprio conhecimento. “Certamente tais atividades poderiam ser executadas com
papel e lápis, mas o uso do computador facilita e agiliza o processo para ambos –
aluno e professor” (p.133).
Tanto o professor quanto o aluno, possuem disponíveis inúmeros recursos
digitais para auxiliá-los neste processo de aprendizagem da língua. Contudo, não
obstante os avanços tecnológicos e a variedade de materiais curriculares disponíveis
no mercado, o LD continua sendo o recurso mais utilizado pelo professor na
elaboração de um plano de aula, como um manual específico de práticas
pedagógicas. Observa-se que mesmo os LD com os mais atuais recursos
tecnológicos, carecem de informações que atendam às necessidades do cotidiano
escolar ou do próprio contexto do aluno. Galvão e Zorzal (2012) afirmam que “existem
informações difíceis de transmitir a partir de um livro”. E para preencher esta lacuna,
o professor frequentemente lança mão de atividades complementares presenciais ou
atividades online, a fim de tornar sua aula mais atrativa e adequada à heterogeneidade
dos alunos. Os LD para língua inglesa ainda conservam seu protagonismo mesmo
associados a inúmeros recursos multimídia como áudio, DVDs, atividades online,
jogos online, entre outras. Ocorre que algumas vezes, esses recursos, especialmente
desenvolvidos para servirem de material de apoio pedagógico (MAP) para os
professores e motivação para os alunos, são colocados em segundo plano e o LD
permanece como o MAP mais utilizado entre os professores. A pesquisa da British
Council (2015), no Gráfico 2, aponta que os recursos mais valorizados pelos
professores são aqueles a eles menos têm acesso.
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Gráfico 2. Recursos mais valorizados pelos professores da rede pública.
Fonte: Pesquisa “O Ensino de Inglês na Educação Pública Brasileira” British
Council/Plano CDE (2015).

O Gráfico mostra a enorme discrepância entre os recursos a que os professores
mais têm acesso e os que desejariam ter em sala de aula – os elementos que mais
motivam os alunos são justamente aqueles a que os docentes menos têm acesso.
Diante deste cenário, a iniciativa própria é o principal meio de superação destas
barreiras. A pesquisa assinala que
[...] a demanda por materiais complementares e equipamentos
tecnológicos para engajar os alunos às aulas está cada vez maior. Os
professores percebem que a tecnologia é uma ferramenta
fundamental para o processo pedagógico e que os recursos
tecnológicos e interativos ajudam a manter a atenção e a motivação
dos alunos (p. 17).

Os dados apontam para uma inversão de utilização do material didático quando
o professor tem acesso à tecnologia. O LD para a exercer um papel complementar no
ensino de língua, e aqueles que antes eram considerados MAP, têm sido colocados
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em evidência no planejamento pedagógico. Lima (2016) destaca que em algumas
situações, o LD é a única fonte de metodologia pedagógica no ensino de LE, isto
porque muitos professores possuem uma carga horaria extensa em sala de aula e não
conseguem desenvolver as adequações metodológicas necessárias para o ensino
mais contextualizado.
Acreditamos que o LD não deve ser utilizado apenas como a única ferramenta
de ensino, necessitando adaptação para a realidade dos alunos, para que eles se
tornem indivíduos mais críticos e confiantes ao interagir em situações comunicativas
reais. Ressaltamos que o LD é um recurso que pode auxiliar significativamente na
aprendizagem do aluno e no planejamento do professor, mas ressaltamos também
que ele não é um material completo e que não consegue contemplar toda diversidade
linguística e cultural presente em nosso país, sendo, portanto, necessária a
combinação desse recurso com as ferramentas tecnológicas e digitais disponíveis e
especialmente acessíveis.

2.2. Língua Inglesa e as Tecnologias Digitais (TDs)

Desde que a tecnologia digital se tornou acessível à escola e aos alunos, a
ferramenta se tornou uma forte aliada no ensino de língua estrangeira pois, possibilitou
a aproximação do aluno aos materiais autênticos como jornais, revistas, artigos,
músicas e de pessoas nativas. O feedback imediato que as tecnologias digitais
oferecem, supera a abordagem dos livros-textos e das fitas cassetes, pois há
interação de som e imagem. Segundo Paiva e Bohn (2009) no processo de ensino e
aprendizagem de línguas estrangeiras, o computador ficou, por muito tempo,
associado ao conceito de “fazedor de tarefas”, reportando-se à técnica behaviorista
de estímulo-resposta. Nesses programas, o aprendizado do aluno era controlado pois,
os conteúdos eram repassados de forma fragmentada, de acordo com o grau de
dificuldade, limitando o avanço do aluno à etapa seguinte, caso este não acertasse a
resposta.
De acordo com Paiva (2009), o ensino de línguas mediado por sistemas
computacionais teve início com o projeto PLATO (Programmed Logic for Automated
Teaching Operations), em 1960, na Universidade de Illinois. Os alunos tinham acesso
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ao computador através de terminais conectados ao computador central e resolviam
exercícios de gramática e vocabulário com retorno automático. O sistema é
reconhecido como um dos primeiros exemplos de comunidades virtuais, adquirindo
novas adaptações na década de 1970, quando passou a ser comercializado. Segundo
Paiva (2010 apud LEVY, 1997), na década de 1980 sugiram os programas de
reconstrução de texto, como o Storyboard e Adam&Eve, que só se tornaram
conhecidos no Brasil na década de 90. O Storyboard é um programa que permite
reconstruir um texto, palavra por palavra, por meio de dicas textuais, como, por
exemplo, título e material introdutório e o Adam&Eve permitia ao professor criar
exercícios de lacuna e escolher o nível de dificuldade indicado para cada aluno.
No Brasil, o acesso à rede mundial de computadores, de acordo com Paiva
(2009), ocorreu em 1991 com a criação da Rede Nacional de Pesquisa (RNP) pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A rede
interligou várias universidades e os professores universitários que passaram a se
comunicar com seus pares no exterior, mesmo com as dificuldades do acesso remoto
daquela época. O acesso público só teve início em 1994, com as provedoras
particulares, e, em 1997, a WWW surge nos moldes que conhecemos hoje. Surgiram
novas formas de comunicação e os aprendizes de línguas estrangeiras puderam, pela
primeira vez, ter acesso a páginas da Internet e interagir com falantes das línguas por
meio de e-mail, listas de discussão e fóruns, marcando o início de experiências
linguísticas não artificiais.
A primeira página de internet gratuita para aprender inglês foi a ESL Cafe,
criada por David Sperling e seus colaboradores em 1995 (OLIVEIRA; PAIVA, 2015).
Em seguida, outras páginas juntaram-se a ESL Cafe e, hoje, o indivíduo que deseja
aprender o idioma encontra na Internet inúmeras possibilidades de exercícios de
leitura, gramática, dicionários, projetos colaborativos, exercícios de compreensão oral,
aulas online com professores nativos e aplicativos para todas as faixas etárias e níveis
de dificuldade.
Um dos primeiros materiais online desenvolvidos no Brasil foi o sistema ELO
(Ensino de Línguas Online), um sistema de autoria para a produção de exercícios
digitais. O sistema oferece cursos de formação continuada de professor de línguas
com foco no desenvolvimento de atividades interativas.
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Em 2004, o IESDE BRASIL S/A, um instituto desenvolvedor de materiais
didáticos e sistemas de ensino, criou um curso de inglês através de um cartão
microSD que armazena as videoaulas e livros em PDF e o usuário pode visualizar
todo o conteúdo em um telefone celular smartphone, tablete, notebooks, sem a
necessidade de conexão com a internet.
Em março de 2013, o Ministério da Educação lançou o curso de inglês online
“My English Online – MEO3” gratuito do Programa Idiomas sem Fronteiras em parceria
com o setor educacional da National Geographic Learning e a CENGAGE Learning.
O curso tem como público alvo, os alunos de graduação e pós-graduação de
instituições de ensino superior públicas e privadas brasileiras, bem como, os
professores ou técnicos de universidades federais ou institutos federais. Após realizar
um teste de nivelamento, o candidato se classifica em dos cinco níveis oferecidos. O
curso oferece quatro tipos de material didático: (a) Ebooks com conteúdo voltado para
desenvolver habilidades de leitura, escrita e compreensão da gramática em língua
inglesa; (b) Reading (Leitura), com conteúdo para o desenvolvimento das habilidades
de leitura e produção oral; (c) Video (Vídeo) Conteúdo em vídeo para o
desenvolvimento da habilidade de compreensão oral; (d) Grammar (Gramática), com
Conteúdo para o desenvolvimento das habilidades gramaticais.
As TDs foram se inserindo no cenário educacional mais rapidamente que a
capacidade de pesquisa, adequação e aprendizagem de utilização dessas tecnologias
por partes dos atores envolvidos neste processo (GUIMARÃES et al., 2017) Esperavase que a disseminação das TDs impactasse fortemente nas metodologias de ensino,
na elaboração dos materiais didáticos e possibilitasse uma mudança tão rápida quanto
sua propagação (MORAN et al., 2003). Para os autores, essas mudanças vêm
acontecendo, porém num ritmo mais lento do que se esperava.
O Gráfico 3 apresenta uma linha tempo dos recursos didáticos tecnológicos
utilizados pelos professores de língua inglesa em diversos contextos educacionais
desde o início com o livro didático impresso até os recursos tecnológicos digitais
utilizados atualmente.

3

Fonte: http://myenglishonline.com.br/home
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Gráfico 3. Recursos tecnológicos utilizados no ensino de LI ao longo do tempo.
Fonte: Dados da Pesquisa. Elaborado pela pesquisadora.

Até a década de 1970, o material didático utilizado para ensinar a LI era
basicamente o impresso, com poucas ilustrações e apresentação da estrutura básica
da língua. A partir de 1970, surgem os primeiros materiais audiovisuais da Editora
Didier e no final da década de 1970 e início da de 80, os livros passaram a fazer parte
de um conjunto de outros artefatos didáticos, denominados “sistema integrado de
materiais didáticos” (PAIVA, 2009). Além do livro-texto, o aluno podia adquirir o livro
de atividades, a fita cassete para escutar os áudios e o professor tinha o “livro do
professor” com os scripts dos diálogos e alguns materiais ainda forneciam fitas de
vídeo (VHS). Com o advento do computador, as editoras equiparam seus materiais,
inicialmente com os disquetes que continham atividades complementares para que os
professores preparassem suas aulas. Na sequência, surgiram as mídias digitais como
os CDs de áudio, CD-ROMs e DVDs, capazes de reproduzir uma grande quantidade
de conteúdo multimídia através dos computadores. Os CDs de áudio eram utilizados
na sala de aula através de um aparelho tocador de áudio, e os DVDs, através dos
aparelhos de DVDs conectados à uma TV. A era da Web 2.0 trouxe uma infinidade de
recursos e alternativas para o aprendizado da língua. Surgiram as plataformas onlines,
com cursos gratuitos e comerciais, os jogos online e os inúmeros aplicativos
disponíveis para dispositivos móveis (DMs), ampliando o leque de estratégias
didáticas e pedagógicas. A Seção 7 deste trabalho apresenta os recursos tecnológicos
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mais utilizados pelos professores de língua inglesa no IFF (Instituto Federal
Fluminense) e pelos alunos para o ensino e aprendizado do idioma.
Conforme apontam Guimarães et al. (2017), apropriar-se das tecnologias
digitais (TDs) e usá-las como recurso pedagógico não é uma tarefa fácil. Alinhar a
tecnologia com a metodologia, requer estudo, dedicação e um constante fazer e
refazer das abordagens delineadas. O professor tem hoje, à sua disposição, uma
infinidade de materiais didáticos com diferentes abordagens em um contínuo que
insere, em um extremo, o livro didático impresso (LDI) e, em outro, os recursos digitais
computacionais, o que indica que as duas vertentes disputam a preferência dos
professores. Apesar da imensa quantidade de materiais e de todos os recursos
gratuitos na web, espera-se, também, que o professor seja capaz de adaptar e
complementar o livro adotado para que a tecnologia não crie apenas uma versão
digital de práticas pedagógicas tradicionais.

2.2.1. Tecnologia Móvel e o Ensino de LI

As tecnologias móveis (TMs) ou dispositivos móveis (DMs), podem ampliar e
enriquecer oportunidades educacionais para estudantes em diversos ambientes.
Atualmente, o espaço da tela de um smartphone dialoga com o espaço da sala de
aula e esse diálogo permitiu que, as discussões teóricas sobre o uso das TMs nos
planos pedagógicos fossem sistematizadas através da elaboração das Diretrizes de
Políticas da UNESCO para a Aprendizagem Móvel (2014). Este conjunto de diretrizes
visa auxiliar os formuladores de políticas a entender melhor o que é aprendizagem
móvel e como seus benefícios podem ser usados como incentivo para atender às
necessidades do sistema educacional.
Segundo a pesquisa da FGV/EAESP (2017), o Brasil terá, até o final de 2017,
208 milhões de smartphones em circulação, sendo que 280 milhões dispositivos
móveis (DMs) já existem, conectados à Internet. Isto equivale a 1,4 dispositivo portátil
por habitante e revela um novo comportamento do usuário com os DMs.
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O crescimento e pertinência do mobile learning, ou m-learning4 são igualmente
citados no relatório “The technology Outlook for Latin American Higher Education
2013-2014” apresentado pela organização New Media Consortium (2014, nossa
tradução). O documento aponta, entre outras, as seguintes constatações:
• Os alunos desejam, cada vez mais, usar as tecnologias digitais em se processo de
aprender. Esses indivíduos consideram seus dispositivos eletrônicos como extensões
de sua personalidade e estilo de vida. Possuir essas tecnologias tem se tornado mais
acessível à medida que aumenta a produção massiva dos aparelhos.
• Observa-se a necessidade de oportunizar atividades pedagógicas de natureza
híbrida (blended) – aquelas que mesclam procedimentos em salas de aula físicas com
os realizados em ambientes virtuais. Essa abordagem potencializa a aprendizagem
personalizada com maior envolvimento do aluno a atendimento aos diferentes estilos
de aprender.
• Essas demandas por parte do discente são ainda pouco atendidas nas instituições
latino-americanas, e a pesquisa sobre aprendizagem “auto-organizada” requer maior
investimento.

Para Batista (2011), os DMs ampliam o leque de estratégias didáticas
porquanto “apresentam características como interatividade, mobilidade, trabalho em
equipe, aprendizagem em contextos reais, entre outras”. Na visão de Cochrane
(2008), a conexão ubígua com ferramentas da Internet, e as possibilidades de criação
de conteúdos produzidos pelo próprio usuário dão suporte a ambientes de
aprendizagem de base construtivista. Por sua vez, Engel et al. (2011) destacam a
“liberdade” proporcionada pelos DMs – fato que permite aos indivíduos explorar e gerir
sua aprendizagem e conhecimento sem as restrições escolares tradicionais. Para
Koole (2009), uma aprendizagem eficaz via DMs pode capacitar os aprendizes ao

4

Tipo de aprendizagem baseada em tecnologia móvel, ou em combinação com outra tecnologia da
informação e comunicação, para permitir aprendizagem a qualquer hora e lugar (UNESCO, 2013).
Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002196/219641e.pdf>. Acesso em 11 set.
2016.
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possibilitar que façam melhor avaliação e seleção de informações relevantes,
redefinirem seus objetivos, e reconsiderarem sua compreensão dos conceitos em um
conjunto de referências crescente e mutante (o contexto da informação).
Prensky (2001) afirma que o aluno irá aprender “qualquer coisa” por meio de
telefones celulares se os educandos prepararem o ambiente e /ou atividades de forma
adequada. Segundo o autor, os diferentes processos que os sujeitos usam para
aprender (ex.: observação, imitação, questionamento, reflexão, experimentação,
especulação, predição e prática) podem ser apoiados por DMs. O autor ressalta,
ainda, que usar o celular no apoio à aprendizagem, dentro ou fora da escola, requer
que os educandos revejam e flexibilizem suas estratégias de ensino. Dessa forma,
“imigrantes e nativos digitais” (PRENSKY, 2011) irão se apropriar rapidamente dessa
ferramenta e usá-las de formas até mesmo inesperadas – como já fazem com outras
tecnologias.
Em contraponto a esses aspectos positivos do uso de DMs na educação,
Clough et al. (2008), atentam para o potencial dispersivo dos DMs em situação de
aprendizagem. Da mesma forma, é preciso atentar para possíveis problemas afetivos
do aluno, particularmente sua descrença no potencial educativo dos DMs no processo
de aprendizagem.
De acordo com Koole e Ally (2006), o uso de DMs em contexto educacional
deve considerar os seguintes aspectos dos aparelhos: características físicas
(tamanho e peso), meios de input de dados (teclado ou touchscreen), meios de output
de dados (tamanho do monitor, funções de áudio), capacidade de armazenamento e
recuperação de dados e velocidade do processador.
A aprendizagem móvel já ocupa um lugar de destaque no que tange ao ensino
de LE. Esse fato pode ser corroborado pelos inúmeros aplicativos móveis que se pode
encontrar atualmente disponível para aprendizes em sala de aula (SOUZA, 2015). A
possibilidade de se manter em contato com o idioma alvo a qualquer hora e em
qualquer lugar através da tecnologia digital evidencia o fato de que os aparelhos e
seus aplicativos estão mudando a maneira como os alunos aprendem uma segunda
língua. De acordo com Traxler e Vosloo (2014, p.25),
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Mobile learning has the potential to help improve the quality of
teaching, learning, and education management. [...] The number of
people using mobile devices continues to rise, and increased interest
in mobile learning is resulting in more mobile learning initiatives.

A seguir, apresentamos os 10 aplicativos (apps) com maior quantidade de
downloads realizados até outubro de 2017, de acordo com uma pesquisa realizada no
site “Sensor Tower5” (Tabela 2).

Tabela 2. Aplicativos mais acessados por quantidade de downloads
Aplicativos

Downloads

Duolingo

1 milhão

Babbel

500 mil

Busuu

200 mil

Rosetta Stone

200 mil

LinguaLeo

40 mil

Wlingua

40 mil

FluenTV

10 mil

Voxy

6 mil

British Council My Class

< 5 mil

Fonte: Dados da Pesquisa pelo Sensor Tower.

Todos os aplicativos listados oferecem o aprendizado da LI através da
mobilidade dos DMs, flexibilidade no estudo e personalização do plano de estudo. A
maioria dos aplicativos existentes no mercado de aprendizagem móvel de LE,
atualmente, cobre áreas relacionadas às práticas de aspectos gramaticais (com
exercícios de fixação), apreensão de vocabulário novo, podcasts para prática de
compreensão oral, dicionários, entre outros (SOUZA, 2015). Muitos desses apps
podem ser classificados como componentes desenvolvidos por empresas e/ou
editoras internacionais de ensino de línguas como complementos de material didático

5

A Sensor Tower é um site de análise de mercado de aplicativos para IOs e Android. Fonte:
<https://sensortower.com>. Acesso em: 16 nov. 2017.
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impresso – alguns, inclusive, na forma de jogos educacionais. Essas ferramentas
oferecem uma oportunidade real de efetivação de práticas de aprendizagem em
ambiente extraclasse, permitindo ao professor agregá-los ao seu plano didático com
o intuito de beneficiar o processo de aprendizagem de seus alunos.
O trabalho com as TMs pressupõe uma atuação comprometida por parte do
professor-mediador e, sobretudo, dos alunos envolvidos. Cabe ao professor, enquanto
mediador do processo, definir a rota de aprendizagem, sensibilizando os educandos
para a importância de fazer uso desse tipo de tecnologia em ambiente. Neste contexto,
recursos que eram disponíveis apenas em hardwares ou em sistemas complexos,
atualmente estão se convergindo para a aplicabilidade e funcionalidade das TMs. Um
exemplo recente dessa convergência é a integração das TMs com a tecnologia da
Realidade Aumentada, que tem facilitado o acesso de usuários comuns à essa
tecnologia através de interfaces mais intuitivas, sistemas com código aberto e gratuito
e a apresentação do conteúdo em objetos 2D e 3D em tempo real. De acordo com
Klopfer e Squire (2008) e Luckin e Stanton Fraser (2011), o uso de RA em TMs pode
atrair os estudantes através do envolvimento e motivação pois inclui facilidade de uso,
ludicidade, flexibilidade em grupos etários e usabilidade.

2.2.2. Possibilidades práticas dos recursos midiáticos
A palavra “praticidade” opõe-se aquilo que é apenas teórico ou abstrato. Parte
para a ação e eficácia do uso. Durante algum tempo estive do lado teórico e abstrato
das tecnologias, dissertando sobre tudo o que era possível e provável com essas
ferramentas. O resultado desse recorte teórico aproximou-me cada vez mais do
caráter pragmático que essas ferramentas podem oferecer. Os sites apresentados a
seguir são alguns daqueles que já foram e/ou estão sendo utilizados em sala de aula
e que têm proporcionado resultados positivos no processo de ensino e aprendizagem
de língua estrangeira. Todos os sites apresentados são open source, ou seja, livres
para uso ao público, sem dispêndio ou necessidade de instalação de programas em
um computador pessoal ou notebook.
Dentre os recursos que estiveram presentes no ensino de língua estrangeira
desde a década 1950 a parte do livro didático, podemos citar os audiovisuais através
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de programas educativos oferecidos em canais abertos e fechados, o VHS e em
seguida o DVD. A popularização da Internet permitiu que todos esses recursos
pudessem ser convergidos em um único ambiente: o ambiente virtual de
aprendizagem. Nesse ambiente é possível desenvolver as quatro habilidades
comunicativas responsáveis pelo domínio na aquisição de uma língua: a leitura, a
escrita, o áudio e o oral.
É interessante notar como as tecnologias, através dos inúmeros recursos
midiáticos, favorecem a minimização de possíveis problemas de compreensão e
desinteresse dos alunos oportunizando um aprendizado real e atraente. Contudo, os
discursos que permeiam o uso das tecnologias nas escolas em nossos dias parecem
cada vez mais criar barreiras entre professor-máquina, uma vez que, ao se deparar
com diversas mídias disponíveis ao mesmo tempo, o educador se encontra
despreparado para manuseá-las. Quantificando esse discurso, realizamos uma
pesquisa em 2015 no motor de busca da Google6 com a seguinte descrição: “recursos
para professores de inglês”. Naquela época foram encontradas 11.800.000 (onze
milhões e oitocentas mil) páginas disponíveis no banco de dados da Internet e 191.000
(cento e noventa mil) com a descrição: “dicas para professores de inglês”. Não é difícil
imaginar a dificuldade do professor em escolher em meio a infinidade de opções, a
ferramenta adequada para cada perfil de turma e/ou aluno. É um trabalho que requer
dedicação de tempo e conhecimento das ferramentas que transpassem o lúdico e o
criativo e favoreçam um aprendizado significativo. É fundamental que todos os
recursos tecnológicos propostos sejam previamente analisados e avaliados pelo
professor, de forma que o material venha a ser apresentado após criteriosa pesquisa
de vocabulário, correlação de expressões entre o idioma estrangeiro e a língua
materna, seleção de cenas apropriadas e nivelamento das atividades.
Os sites apresentados neste trabalho consideram alguns fatores como:

6

Motor de pesquisa ou ferramenta de busca desenhado para procurar palavras-chave fornecidas pelo
utilizador em documentos e bases de dados. Fonte: https://groups.google.com/forum/#!topic/ticapief/yRf2id07Xls.

47

• Intuitividade: O site precisa ter uma interface intuitiva, ou seja, ter clareza nas
informações e na utilização das ferramentas. É a soma do conhecimento inicial e o
conhecimento final sem lacuna de conhecimento.
• Ludicidade: Deve conter atividades que não se restringem ao jogo e à brincadeira,
mas incluem atividades que possibilitem momentos de prazer, entrega, integração dos
envolvidos e aprendizado.
• Colaboratividade: As atividades propostas devem possibilitar o compartilhamento
das informações úteis com os outros colegas e/ou professor e permitirem a
comunicação com o outro em tempo real.

A Tabela 3, classifica alguns tópicos mais recorrentes na busca pela
aprendizagem de LI, de acordo com os dados levantados nesta pesquisa e os
ambientes de aprendizagem utilizados pela pesquisadora enquanto professora de LI.
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Tabela 3. Recursos online disponíveis por tópicos

Tópicos

Recursos online

Dicionários e

http://thefreedictionary.com

Glossários

http://www.languageguide.org
http://www.merriam-webster.com/dictionary
http://uk.encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx
http://www.yourdictionary.com
http://www.onelook.com
http://www.littleexplorers.com/languages/Portuguesedictionary.html

Atividades com

www.lyricstraining.com

música

www.eslvideo.com
www.englishcentral.com

Tradutores digitais

http://translate.google.com
http://portugues.babylon.com/index.html

Cursos Virtuais

http://www.meuingles.com
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.parlo.com

Podcasts e áudios

http://www.storytimeforme.com
http://www.lingq.com
www.talkenglish.com

Recursos para

http://learning.blogs.nytimes.com

preparar aulas

http://www.englishclub.com/teach-english.htm
http://www.teachchildrenesl.com
http://www.eslflow.com
http://www.esl-galaxy.com
http://www.eslmonkeys.com/student/esl_learning.php
http://www.usingenglish.com/teachers/lesson-plans
http://www.eslmania.com/teacher/teacher.htm
http://www.mrshurleysesl.com/englishpractice.html
www.socrative.com
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Comunidades

http://www.voxopop.com

virtuais para prática

http://www.conversationexchange.com

do idioma

http://www.bbc.co.uk/LEARNINGENGLISH/
https://www.stepstonelanguages.com/

Sites, fóruns e

http://www.teachingenglish.org.uk

listas de discussão

http://www.eslcafe.com

eletrônicas para

http://www.englishclub.com

professores de

http://www.eslgo.com

EFL/ESL

http://www.cortland.edu/flteach
http://www.hunter.cuny.edu/~tesl-l
http://www.brandnewroutes.com.br
http://www.tesol.org/s_tesol/seccss.asp?CID=1997&DID=12258

Fonte: Dados da Pesquisa7. Elaborado pela pesquisadora.

Acreditamos que a tecnologia oferece diversos recursos que podem ser
aproveitados de forma eficaz em propostas pedagógicas como ferramenta de suporte
ao processo ensino-aprendizagem de LE. Contudo, o excesso de informações,
somado à enorme variedade de recursos de aprendizagem de LI, pode causar a falta
de interesse dos alunos em utilizar os recursos multimídia e dificultar o preparo de
material complementar pelo professor. Neste contexto, acreditamos que a própria
tecnologia pode orientar esse processo, através do uso da Realidade Aumentada
como um recurso tecnológico que auxilia o aluno na busca por informações
complementares do livro didático impresso e auxilia o professor na personalização
desse material. Uma das abordagens possíveis para a consecução desse objetivo é
estimular a motivação dos alunos para a descoberta dos conteúdos propostos nos
LDs.
A seguir, definimos as características principais do material didático
Touchstone, utilizado como o objeto real que irá receber as informações digitais
personalizadas pelo professor.

7
Disponível em:
Acessado em 23 out. 2017.

https://ensinodelinguascomtic.wordpress.com/recursos/recursos-para-ingles/.
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2.3. Características do livro Touchstone

A série do material didático integrado Touchstone, é a coleção mais inovadora
da editora Cambridge Press oferecida para estudantes de inglês não-nativos. Em
2014 lançou sua 2ª. edição com novas abordagens e propostas de aprendizagem.
Possui quatro níveis para jovens e adultos e tem como proposta uma linguagem
natural em contextos autênticos que desenvolve explicitamente estratégias de
conversação para que os alunos falem com fluência e confiança. O material é dividido
em três modalidades: (i) Touchstone Print - Livro do aluno impresso + Livro de
atividades impresso; (ii) Touchstone Blended - Livro do aluno impresso + Livro de
atividades online; (iii) Touchstone Premium Blended - Livro do aluno impresso + Livro
de atividades online + Curso online.
Todo o acesso ao material blended do Touchstone é individual e requer que o
usuário o adquira nas livrarias conveniadas à editora. Portanto, devido ao alto custo
desse material, os alunos do CELIFF adquirem apenas o livro impresso do aluno como
requisito de garantia de vaga no curso. Os alunos têm acesso ao download 8 dos
áudios referentes às atividades auditivas do livro e um link gratuito com algumas
atividades gamificadas (touchstone arcade9 ). No entanto, todo o material extra
complementar é elaborado pelos professores.
Conforme mencionado no item 1.1, enquanto docente atuante em língua
inglesa, observou-se que grande parte dos alunos não utilizavam ou utilizam os
recursos digitais multimídia oferecidos pelo material didático. A edição renovada no
Touchstone oferece ao usuário o recurso de download dos áudios das lições para que
o aluno consiga realizar as tarefas e assim, tenha mais contato com o idioma.
Contudo, observa-se que o percurso realizado pelo aluno desde o acesso ao link até
a execução do áudio, torna-se às vezes um processo desmotivador. A proposta de
visualização da informação através da RA visa a simplificar esse acesso e torná-lo
mais motivador. A Figura 2 exemplifica as etapas do acesso aos recursos digitas

8
9

http://www.cambridge.org/us/esl/touchstone/audio/
http://www.cambridge.org/us/esl/touchstone/student/index.html
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através das mídias convencionais, através do download diretamente do site da editora
e através da RA.

Mídias
convencionais

LD

CD de
áudio

Aparelho
tocador de
CD ou
computador

Seleção da
faixa do
áudio

Computador

LD

Computador
com acesso
à Internet

Acessar o
link do
áudio

No site:
selecionar
o livro

DM com RA

LD

DM

Acessar o
aplicativo

Selecionar
a unidade
desejada

Selecionar a
faixa para
download e
salvar

Figura 2. Processos para acessar o áudio do livro.
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

Verifica-se que o processo pela busca da informação através da tecnologia da
RA é mais simplificado quando comparado com o acesso através das mídias
convencionais ou através de um computador com acesso à Internet.
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3. REALIDADE AUMENTADA: CONCEITOS E APLICAÇÕES

Recentemente, a tecnologia da Realidade Aumentada (RA), que consiste na
projeção de conteúdos digitais sobrepostos em objetos reais (AZUMA, 1997),
apresenta-se como uma tecnologia emergente capaz de aumentar ou enriquecer os
elementos do mundo real (imagem, figura, prédio ou geolocalização) com aqueles do
mundo virtual (texto, imagens em 2D ou 3D, áudio, vídeo, URL e outros) (AZUMA,
1997; TORI, 2010; KIRNER; KIRNER, 2011). As potencialidades da RA têm convidado
alguns pesquisadores a investigarem-na como uma ferramenta de usabilidade
acessível aos usuários comuns da tecnologia, capaz de ampliar a informação e a
compreensão do objeto de estudo através de experiências próximas ao real. A RA tem
se tornado mais popular devido a possibilidade do uso dessa tecnologia em
dispositivos móveis como smartphones e tablets. A combinação dessas duas
ferramentas tem conduzido algumas pesquisas para aplicação na educação (KIRNER;
KIRNER, 2011; LIM; JUNG, 2014; GOMES et al., 2015) devido à sua principal
característica de proporcionar o aumento da percepção do usuário através da
visualização do conteúdo apresentado no ambiente, favorecendo a construção do seu
conhecimento.
Distante de se apresentar como mais uma ferramenta transitória, a RA tem-se
demonstrado uma tecnologia que irá se constituir mudando as formas de
apresentação dos conteúdos, do material didático, do conceito de imagem ou de
qualquer outro ambiente estático e real.
A possibilidade de combinação entre elementos virtuais e elementos do meio
real coloca a RA em um cenário bastante atrativo para as diversas áreas do
conhecimento (Figura 3), pois permite o aumento e o enriquecimento das informações
do mundo real e em tempo real (AZUMA, 1997; AZUMA et al., 2001).
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Elementos
Reais:
- Imagens
- Figuras
- Prédio
- Localização
Geográfica

RA

Elementos
Virtuais:
- Texto
- Imagens
(2D/3D)
- Áudio
- Vídeo
- URLs

Figura 3. Combinação de elementos virtuais e elementos reais.
Fonte: Elaborado pela pesquisadora

O avanço da tecnologia em RA e a popularidade dos aparelhos móveis
oferecem possibilidades de apoio às práticas pedagógicas que vão além da sala de
aula. A coexistência de elementos reais e elementos virtuais ampliam leque de
estratégias didáticas. O suporte dos DMs neste contexto apresenta, segundo Batista
(2011), “características como interatividade, mobilidade, trabalho em equipe,
aprendizagens em contexto reais, entre outras [...].” Contudo, a convergência desses
elementos em RA para fins educacionais, requer estudo crítico de práticas
pedagógicas inovadoras, integradoras que formem cidadãos capazes de lidar com o
avanço tecnológico e entender as novas linguagens dos meios de comunicação
eletrônicos e das tecnologias que, “cada vez mais se tornam parte ativa da construção
das estruturas de pensamento de seus alunos” (SAMPAIO, 1999, p.18).

3.1. Conceito de Realidade Aumentada

Para compreender o conceito de RA, é necessário remetermos ao termo
“Realidade Virtual” (RV). Tanto a RA quanto a RV são consideradas atualmente, as
tecnologias mais inovadoras devido ao potencial para atividades didáticas dinâmicas
e interativas (ORTEGA et al., 2016) A RV é a tecnologia que permite a fusão do mundo
real com o mundo virtual, substituindo completamente aquele por este, através das
aplicações de elementos gerados por computador em tempo real e na interação com
os elementos desse ambiente (TORI et al., 2006). A RV inclui todo o hardware utilizado
pelo usuário para estar inserido no ambiente virtual (2006, p.13). A RA representa o
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mundo real acrescido de objetos virtuais. Contudo, a RA e RV estão inseridas em um
contexto mais amplo, denominado Realidade Misturada (RM). De acordo com os
autores (2006, p. 23), “a RM pode ser definida como a sobreposição de objetos virtuais
tridimensionais gerados por computador com o ambiente físico, mostrada ao usuário,
com o apoio de algum dispositivo tecnológico, em tempo real”. Esses três conceitos
são abordados por Milgram e Kishino (1994) em uma escala de virtualidade contínua
que consiste na combinação de objetos apresentados através de algum dispositivo
tecnológico visual, “onde o ambiente real e o ambiente virtual se encontram em lados
extremos” (MOREIRA, 2013). Entre a RA e a RV, encontra-se a Virtualidade
Aumentada (VA), inserida dentro da interface do mundo virtual, onde o ambiente
virtual é acrescido de elementos reais, conforme representada na Figura 4:

Figura 4. Representação da Escala de Realidade/Virtualidade Contínua de Milgram
e Kishino (1994)
Fonte: Adaptado de Volker Paelke, 2013 (MOREIRA, 2013).

Nas extremidades do gráfico encontram-se os ambientes completamente real
e o virtual. Quanto mais próximo da extremidade esquerda, maior será a percepção
do usuário do ambiente real e quanto mais próximo da extremidade da direita, mais
notória será a percepção do usuário de um ambiente gerado por computador.
Segundo Milgram e Kishino (1994) e Azuma (1997), a RA encontra-se em
qualquer lugar entre as extremidades da escala de virtualidade contínua, que se
estende desde o ambiente completamente real até o ambiente completamente virtual,
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e tudo o que se encontra entre esses dois mundos (RA e RV), denomina-se Realidade
Misturada. Quando os objetos virtuais e misturam com os objetos reais, a RM
ultrapassa a capacidade da RV para reproduzir o ambiente real.
As definições mais remotas de RA encontram-se nos trabalhos de Milgram e
Kishino (1994) e Azuma (1997). Os autores postulam que a RA é um sistema que
permite o usuário enxergar o mundo real com objetos virtuais sobrepostos ou
compostos no mundo real, sendo que a RA complementa a realidade e não a substitui
completamente. Azuma (1997) acrescenta ainda que um sistema de RA é aquele que
atende às seguintes características:
• combina elementos reais e virtuais;
• é interativo em temporal; e
• está registrado em 3D.

Outras definições foram sendo registradas e atualizadas a medida que a RA
recebia novas interfaces e outras possibilidades de visualização e interação. Para uma
melhor compreensão, o Quadro 1 apresenta algumas das definições mais comuns de
RA:
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Autor/ano

Definição de RA

Tori, Kirner e

Enriquecimento do ambiente real com objetos virtuais,

Siscouto (2006)

usando algum dispositivo tecnológico, funcionando em tempo
real.

Klopfer e Squire
(2008)

Uma situação em que o contexto do mundo real é
dinamicamente sobreposto com informações virtuais.
Área do conhecimento que oferece várias oportunidades de

Zorzal, (2009)

investigação científica e inovação tecnológica, pois é uma
área que surgiu recentemente também por oferecer, aos
usuários, melhores condições de interação com aplicações
computacionais.

Tori (2010)

Tecnologia que suplementa o mundo real com objetos
virtuais, gerados computacionalmente, de tal forma que
aparentem coexistir no espaço real.

Kirner e Kirner

Combina recursos de multimídia e realidade virtual, para

(2011)

apresentar elementos misturados de boa qualidade e prover
interação em tempo real.

Craig (2013)

Considera a RA como um recurso de intermediação e não
uma tecnologia em si. É um meio em que a informação é
adicionada ao mundo físico.
Quadro 1. Definições da Realidade Aumentada
Fonte: Dados da Pesquisa

À medida que a RA, RV e RM evoluem, as definições que dão sentido ao termo
também se ampliam. Sanderink (2017) apresenta um relatório, resultado de uma
recente pesquisa disponibilizada pela BOM (Brabant Development Agency) (2017) em
parceria com grandes empresas investidoras em tecnologia de vários países,
engenheiros, CEOs, e pesquisadores, apresenta uma redefinição dos termos (p.4,
tradução nossa):
•

“A realidade virtual (RV) é a simulação de uma realidade baseada em modelos 3D

dentro de um computador”.
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•

“A realidade mista (RM) diz respeito à combinação do mundo real com um mundo

virtual”.
•

“A realidade aumentada (RA) adiciona informações ao mundo real. Estas adições

são informações que podem ser apresentadas ao usuário por meio de um smartphone,
tablet, projetor, óculos inteligentes ou um HMD”.

Existem várias formas de definir a RA, portanto, para este estudo, definimos a
RA como um recurso tecnológico de intermediação entre as informações concretas do
ambiente real e as informações digitais do ambiente virtual.

3.2. Breve Histórico da Realidade Aumentada

Historicamente, a RA não é uma tecnologia recente. Recentemente, a RA é uma
tecnologia inovadora. Ressalta-se que embora a RA tenha sido inventada na década
de 1960, o caráter inovador dessa tecnologia começou a alcançar áreas antes não
exploradas a partir do ano 2000. A curiosidade por sensações que não podem ser
observadas ou sentidas no mundo real, sempre conduziu alguns pesquisadores a
investirem na descoberta de meios que tornassem essa realidade possível. Desde
que o primeiro computador, o ENIAC, foi criado em 1949, as pesquisas por recursos
computacionais que realizassem simulações do real e do imaginário sempre fizeram
parte do avanço da tecnologia ao longo do tempo. Tori e Kirner (2006) ressaltam que
o computador potencializou e convergiu as formas de expressão do ser humano
através da multimídia, hipermídia, e da interação desses conteúdos com o usuário.
Tal conquista foi obtida com o advento da Realidade Virtual, possibilitando a
representação interativa e imersiva do imaginário, assim como a representação do
real. Os cenários de ficção que ocupavam apenas a imaginação, passaram a
reproduzir com fidelidade ambientes da vida real, envolvendo elementos virtuais
estáticos e em movimento.
A indústria de filmes e jogos investiram em tecnologia para desenvolver
simuladores e outras tecnologias que pudessem transmitir sensações do mundo real.
Tais pesquisas tiveram início na década de 1950 (CAWOOD; FIALA, 2007), enquanto
na Educação, os primeiros registros foram com os estudos de Mark Billinghurst em
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2001. Até 1999, a Realidade Aumentada não foi amplamente utilizada ou mesmo
compreendida. Havia programas de software complicados e equipamentos volumosos
que oneravam e dificultavam o acesso dos usuários e até mesmo das pesquisas.
Dividimos a linha do tempo da RA em três fases: a primeira é a fase de
investigação (de 1957 até 1999), quando a RA era apenas objeto de estudo em
laboratórios e dependia de inúmeros equipamentos para funcionar. Era voltada
apenas para a indústria de entretenimento como jogos e cinema, e em seguida, para
estudos de treinamentos aéreos e militares. A segunda, refere-se fase de
propagação, quando a RA começa a ser estudada para fins acadêmicos com estudos
mais abrangentes nas diversas áreas do conhecimento como medicina, design e
arquitetura, geografia, navegação, turismo e música. Nesta fase, a RA adquire
equipamentos mais modernos, especialmente a possibilidade de utilização através
dos smartphones (de 2000 até 2015). A terceira fase, a atual, classificamos como a
fase de execução, quando a RA finalmente se torna acessível aos usuários comuns
da tecnologia através de aplicativos para os smartphones. O Quadro 2 representa
algumas imagens referentes à fase de investigação da RA.
Quadro 2. Imagens da fase de Investigação da RA.

Fonte: a, b, f, g, h : (ARTH, 2015); c, d (KIRNER; SISCOUTO, 2007).
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• A partir de 1957, o cineasta Morton Helig começou a construir uma máquina
chamada Sensorama (Quadro 2 [a]), um simulador de motocicleta. Em 1962, o
simulador foi patenteado e possibilitava um ambiente multi-sensorial ao usuário como
simulações visuais, som, vibração e cheiro.
• Em 1966, Ivan Sutherland exibiu o optical see-through (head-mounted display HMD) (Quadro 2 [b]), um dispositivo acoplado à cabeça do usuário, utilizado como
óculos ou capacete. Devido ao poder de processamento limitado dos computadores,
apenas desenhos simples em forma de grades de linhas podiam ser exibidos em
tempo real.
• Em 1975, Myron Krueger criou o Videoplace para permitir que os usuários
interagissem com objetos virtuais sem a necessidade de carregar ou vestir algum
equipamento (Quadro 2 [c]).
• Em 1989 foi lançado o primeiro HMD comercial por Eric Howlett, o LeepVR, que
não atingiu o número de vendas almejado devido ao alto custo do equipamento e a
baixa resolução da imagem (Quadro 2 [d]).
• Em 1990, embora não esteja claro na literatura, o termo “realidade aumentada” foi
usado pela primeira vez pelo professor Tom Caudell que trabalhava na Boeing
Computer Services em Seattle nos EUA. Ele investigava uma nova maneira de ajudar
o processo de fabricação dos aviões e começou a usar a tecnologia de realidade
virtual através de um software que tinha a capacidade de disponibilizar visualmente
as posições de determinadas peças da linha de produção (ARTH, 2015).
• Em 1992, o primeiro sistema operacional RA foi introduzido e usado pela Força
Aérea dos EUA. Era conhecido como Virtual Fixtures e permitia um novo método de
treinamento para pilotos (Quadro 2 [e]).
• Em 1993, um grupo da Universidade da Columbia, nos EUA, desenvolveu um
sistema chamado KARMA (Knowledge-based Augmented Reality for Maintenance
Assistance) ou seja, Realidade Aumentada Baseada no Conhecimento para
Assistência de Manutenção. A equipe construiu um HMD (Head-mounted display),
uma espécie de capacete que tinha rastreadores em anexo. Eles estavam
manuseando uma impressora e foram capazes de mostrar às pessoas como carregar
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e atender completamente a máquina sem referir-se a nenhuma instrução analógica
(Quadro 2 [f]).
• Em 1996, Jun Rekimoto apresenta os primeiros sistemas marcadores de matriz 2D
(códigos de barras em forma de quadrado) para mostrar os objetos ou informações
digitais no espaço real (Quadro 2 [g])
• Em 1997, Azuma publica o primeiro artigo sobre realidade aumentada,
apresentando sua definição e características. Seu artigo foi atualizado em 2001 e as
definições apresentadas por ele foram ampliadas devido à evolução da tecnologia em
RA (AZUMA, 1997).
• No entanto, as pesquisas em RA alavancaram quando Hirokazu Kato, do Instituto
Nara de Ciência e Tecnologia, lançou um único software chamado ARToolKit em
1999, que permitia a captura de ações do mundo real combinada com interações de
objetos virtuais. A visualização podia ser através de um dispositivo portátil simples,
como uma câmera e conexão à internet (Quadro 2 [h]).
Segunda Fase: A Fase da Propagação, inicia-se a partir do século XXI até
2016, alcançando áreas antes não exploradas. A tecnologia que antes necessitava de
grande quantidade de hardwares e sistemas complexos para programação, neste
momento pode ser manipulada por um dispositivo móvel. O Quadro 3 representa as
imagens referentes à fase de propagação da RA.
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Quadro 3. Imagens da Fase de Propagação da RA.

Fonte: a, c, d, e (ARTH, 2015); b (BILLINGURST, 2001); f (YUEN, 2011)

• Em 2000, Bruce Thomas et al. apresentaram o AR-Quake, uma extensão para o
popular jogo de desktop Quake. ARQuake é uma aplicação de perspectiva de primeira
pessoa que é baseado em um sistema de rastreamento usando GPS e marcadores.
Os usuários eram equipados com um computador portátil em uma mochila, um HMD
e um simples dispositivo de entrada de dois botões. O jogo podia ser jogado em
ambiente fechado ou ao ar livre e o teclado e o mouse realizam os comandos do
usuário no ambiente real (Quadro 3 [a]).
• Em 2001, ocorreu a primeira integração do livro físico com RA com o
desenvolvimento do livro aumentado MagicBook (Billinghurst et al., 2001), um projeto
em que o livro contém marcadores em suas páginas e a RA é composta por imagens
tridimensionais animadas visualizadas através de óculos especiais (Quadro 3 [b]).
• Em 2004 foi realizado o primeiro evento brasileiro na área de RA – o I Workshop
de Realidade Aumentada (WRA 2004), em Piracicaba, SP, sob a coordenação do
Prof. Claudio Kirner. Esse evento, em conjunção com o Workshop de Aplicações de
Realidade Virtual (WARV), ocorrido inicialmente em Uberlândia, MG, em 2005,
resultou, em 2007, no atual Workshop de Realidade Virtual e Aumentada (WRVA).
(KIRNER e KIRNER, 2011)
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• Em 2008, o software livre FlarToolkit - ARToolKit portado para a plataforma Abobe
Flash, foi liberado para uso, passando a ser mais amplamente usado pelos
desenvolvedores e profissionais de publicidade, o que deu grande visibilidade e
popularidade à RA. No mesmo ano, os primeiros aplicativos RA foram oferecidos em
smartphones, tornando a tecnologia mais acessível aos usuários. O primeiro aplicativo
foi disponibilizado para o sistema Android e logo após para IOs, um aplicativo para
guia de viagem conhecido como Wikitude Drive (Quadro 3 [c]).
• Em 2012, A Google lançou o “Google Glass”10, um acessório em forma de óculos que
possibilita a interação dos usuários com diversos conteúdos em realidade aumentada.
Também chamado de Project Glass, o eletrônico é capaz de tirar fotos a partir de
comandos de voz, enviar mensagens instantâneas e realizar videoconferências (Quadro
3 [d]).
• Em 2014, o Google anuncia Projeto Tango, um Smartphone Android equipado com
um sensor 3D completo com Kinect e distribui alguns aparelhos para desenvolvedores
e empresas (Quadro 3 [e]).
• Em 2015, a DAQRI, uma empresa que trabalha em capacetes de RA, adquire a
ARToolworks, uma empresa do grupo da ARToolKit. A “Oculus VR” anunciou a
aquisição de Surreal Vision, trazendo a tecnologia da empresa de recriar em tempo
real as representações 3D do mundo exterior para ambientes virtualizados (Quadro 3
[f]).
Terceira Fase: A Fase de Execução é marcada pela abrangência de usabilidade da
ferramenta entre os usuários comuns da tecnologia através de aplicativos de
smartphones e a acessibilidade daqueles aos óculos virtuais.
• Em 2016, a RA se popularizou nos smartphones entre milhares de usuários através
do jogo Pokémon Go.

10

Google Glass official: https://x.company/glass/
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A linha do tempo da RA e RV sinalizam que as tecnologias já passaram da fase
embrionária e estão adquirindo certa maturação. Haja vista o investimento que as
grandes empresas de tecnologia estão realizando com objetivo de obter cada vez mais
de receita. O relatório da Digi-Capital (2016) aponta que a receita de aplicativos para
consumidores crescerá de US$ 30 bilhões em 2014 para US$ 75 bilhões até 2018 e
a indústria de jogos leva mais da metade do total deste consumo, conforme Gráfico 4:

Gráfico 4. Consumo de aplicativos de RA e RV até 2018.
Fonte: Digi-Capital (2016). Https://www.digi-capital.com/

A Internet móvel completa 10 anos em 2017 desde o lançamento do primeiro
Iphone em 200711, tendo rompido o mercado mais rapidamente do que a Web desde
1999. Embora os resultados sejam relativamente maduros, o crescimento e a

11

Apple site: www.apple.com/br.
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mudança rápidos para os diversos setores do mercado significam que ainda há muito
para pesquisar. O setor de Educação consume uma pequena fatia desta receita,
porém, o relatório da Digi-Capital (2016) aponta que as taxas de crescimento mais
altas em setores diferentes dos jogos podem impulsionar a geração de receitas das
outras áreas para quase metade até 2018. Em síntese, o cenário em que a tecnologia
da RA e RV se encontra revela uma tecnologia que ascende em constantes mudanças
alcançando cada vez mais públicos diversificados.

3.3. Aplicações da Realidade Aumentada no cenário atual
Pesquisas em RA nas diversas áreas do conhecimento têm se expandido
significativamente,

proporcionando

inúmeras

possibilidades

de

investigações

científicas. A portabilidade oferecida pelos dispositivos móveis e a ampla utilização
desses dispositivos entre os indivíduos, sugerem um potencial meio para promover
abordagens inovadoras nos contextos formais e informais de ensino transformando
os processos de aprendizagem tradicionais em experiências ativas de aprendizagem.
Os autores como Cabero e Barroso (2016) e Marto (2017), classificam alguns
estudos que abordam à utilização da RA em diferentes áreas do conhecimento e cuja
aplicação se revelou inovadora (Tabela 4):
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Tabela 4. Classificação do uso da RA em diversas áreas do conhecimento
Área de estudo
Arquitetura e engenharia

Aplicação

Autores/ano

visualização da obra no

Behzadan et al. (2008)

local antes da sua

Corozza et al. (2012)

construção real

Medicina

(a) visualização de

(a) Garrett et al. 1996

imagens 3D obtidas por

(b) State et al., 1996

ultrassons.
(b) cirurgia assistida
Entretenimento

jogos

Stapleton et al. (2002); Lyu, et al.
(2005)

Geografia

Simulações do

Klopfer e Squire (2008)

ambiente
Indústria

(a) processos de

(a) Caudell & Mizell (1992)

fabricação assistidos;

(b) Baratoff et al. (2005)

(b) design de aviões
assistido

Matemática e Geometria

Apoio à aprendizagem

Kaufmann & Schmalstieg (2002);
Yuen et al. (2011)

Publicidade

(a) visualização de

(a)Esther et al. (2014);

carros virtuais.

(b) Hilken et al. (2017)

(b) simulação para
compras online.
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

Para analisar o interesse dos usuários internautas na pesquisa em Realidade
Aumentada, realizamos uma busca do termo “realidade aumentada” e “augmented
reality” no site do Google Trends, a fim de coletar em sua base de dados a evolução do
número de busca nos últimos cinco anos (2012-2017). O Google Trends é uma
ferramenta gratuita disponibilizada pelo Google, criada em 2006 e que permite
acompanhar a evolução do número de buscas por uma determinada palavra-chave ou
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tópico em um determinado tempo. Os resultados do Google Trends são uma parte
coletada dos resultados totais do Google. O buscador coleta os dados, categoriza-os,
conecta-os a um tópico e remove informações pessoais. São excluídos os dados
pesquisados por poucas pessoas, buscas por um termo realizadas pela mesma pessoa
em um curto período de tempo e caracteres especiais.
O Gráfico 5 representa a busca dos termos em novembro de 2017, onde o eixo
horizontal representa o tempo e o vertical indica o volume de buscas. O critério de busca
foi filtrar a pesquisa entre 11/2012 e 11/2017 e abrangeu todos os países, categorias e o
tipo de busca escolhido foi “pesquisa na web”, que engloba todos os tipos de pesquisa
incluindo vídeos, imagens, notícias e compras.

Gráfico 5. Interesse pelo termo “realidade aumentada” e “augmented reality” entre
11/2012 e 11/2017
Fonte: Dados da Pesquisa pelo Google Trends.

Os números representam o interesse de pesquisa relativo ao ponto mais alto
no gráfico em escala global no período definido. O valor 100 da escala indica o pico
de popularidade dos termos. O valor equivalente à 50 significa que o termo teve
metade da popularidade. Da mesma forma, uma pontuação de 0 significa que o termo
teve menos de 1% da popularidade que o pico.
Verificou-se que entre 10 de julho de 2016 e 16 de julho de 2016, o termo
“augmented reality” atingiu o valor 100 da escala em relação aos outros períodos.
Esse pico de popularidade do termo ocorreu devido à ascensão repentina do jogo de
celular Pokemón Go, que ganhou milhares de usuários possuidores de um
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smartphone, somando um total de 750 milhões de downloads12. Devido à
popularidade deste jogo, a tecnologia da Realidade Aumentada ganhou visibilidade e
muitos que antes não haviam tido nenhum contato com RA, começaram a ter um
vislumbre do o seu funcionamento e funcionalidade. Outro pico na escala foi em
setembro de 2017, atingindo o valor 94. Essa nova ascendência na busca pelo termo
ocorreu, possivelmente, pelo lançamento do Pokémon Go Plus em 16 de setembro de
2017, um dispositivo opcional que alerta os usuários quando Pokémons estão nas
proximidades. O mesmo não ocorreu, proporcionalmente, com o termo “realidade
aumentada” nos países de maior interesse como Brasil, Portugal e Espanha, cujo valor
na escala permaneceu na média dos meses anteriores. Esses dados sugerem que
nestes países, o jogo Pokémon Go, perdeu a ascendência. Os Gráficos 6 e 7,
representam os 5 países que demonstraram maior interesse pelo tema durante o
período. O Brasil é o país que lidera a escala de busca pelo termo na língua
portuguesa e Cingapura, pelo termo na língua inglesa. Na busca pelo termo na língua
inglesa, os Estados Unidos, aparecem na posição 23 e o Brasil na posição 63 de 65
classificados na pesquisa.

Gráfico 6.1 Interesse pelo termo “realidade
aumentada” por região.

Gráfico 6.2 Interesse pelo termo
“augmented reality” por região.

Fonte: Dados da Pesquisa pelo Google Trends
12

Dados obtidos pelo site da Sensor Tower, uma empresa de análise de mercado de aplicativos para IOs e Android.
Fonte: <https://sensortower.com/android/us/niantic-inc/app/pokemon-go/com.nianticlabs.pokemongo/>. Acesso
em 16 nov. 2017.
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Os valores foram calculados em uma escala de 0 a 100, em que 100 é o local
com a maior popularidade como uma fração do total de pesquisas naquele local; 50
indica o local que tem metade da popularidade; e 0 indica o local em que o termo tem
menos de 1% da popularidade daquele local com o maior número de pesquisas.
O estudo desta subseção teve como objetivo obter uma visão geral sobre o
conhecimento da tecnologia da Realidade Aumentada. Verificou-se que o termo era
pouco conhecido até o segundo semestre de 2016. A popularidade que a tecnologia
vem alcançando, permite que estudos mais avançados sejam conduzidos para que a
RA conquiste os espaços em que sua utilidade possa ser notável.

3.4. Realidade Aumentada aplicada na educação

A revisão de literatura concernente aos estudos de aplicação da tecnologia da
RA na educação sugere que, a tecnologia pode ser usada em uma ampla gama das
áreas do conhecimento e facilitam a apreensão dos saberes mais complexos pelo
aprendiz de forma mais eficaz, melhorando o engajamento e apoiando a
aprendizagem através de conteúdos imersivos (McKENSIE; DARNELL, 2003).
Comparado à apresentação do conteúdo de forma tradicional e superficial, a RA
possui algumas vantagens no desenvolvimento de habilidades espaciais e no
fortalecimento das habilidades cognitivas (SHELTON; HEDLEY, 2004). A RA aplicada
na educação facilita a aprendizagem de conceitos abstratos pelos alunos, fornecendo
situações mais autênticas. As áreas de uso de AR em ambientes educacionais mais
indicadas são em livros de história, manuais escolares, livros didáticos, jogos
educativos, aprendizagem baseada na descoberta, treinamento de habilidades e
modelagem de objetos (YUEN et al., 2011). O aluno consegue interagir com o
conteúdo de forma mais significativa através das simulações geradas por computador
e da exploração do ambiente de aprendizagem. A RA tem sido usada para
complementar o currículo pedagógico padrão através de textos, gráficos e outros
recursos audiovisuais que tem sido sobrepostos ao ambiente real e em tempo real
para o aluno. Livros didáticos e outros materiais de leitura educacional estão
adicionando "marcadores" ou imagens “disparadoras” incorporadas que, quando
escaneados por um dispositivo RA, produzem informações suplementares para o
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estudante em formato multimídia (CRAIG, 2013; FITZGERALD et al., 2013; GOMES
et al., 2015).
A NMC Horizon Report: 2016 Higher Education Edition é uma importante
publicação anual do New Media Consortium e EDUCAUSE Learning Initiative13 sobre
as tendências e desenvolvimento das tecnologias que irão impactar as práticas
educacionais no ensino superior nos próximos cinco anos (2016-2020). Os resultados
da pesquisa realizada em 2016 discutem as seis tendências, desafios e evoluções
tecnológicas na educação, em curto, médio e longo prazos. A tecnologia da RA está
entre os seis itens de evolução tecnológica, conforme a Figura 5:

13

A ELI é uma comunidade de instituições de ensino superior e organizações comprometidas com o
avanço da aprendizagem através da aplicação inovadora de tecnologia. Fonte:
https://www.educause.edu/eli.
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Figura 5. Tendências, desafios e evoluções tecnológicas para o Ensino superior (20162020)
Fonte: NMC Horizon Report: 2016 Higher Education Edition.

O relatório apresenta três elementos que são discutidos neste trabalho: (1)
BYOD (Bring your Own Device, ou “Traga seu próprio dispositivo”) e a (2) Realidade
Aumentada como evoluções tecnológicas e o aumento do uso do (3) Blended Learning
Design (Ensino Híbrido) como tendência no Ensino Superior.
O relatório (2016) aponta que o BYOD, também conhecido como BYOT (Bring
Your Own Technology - Traga sua própria tecnologia), é a prática de levar o próprio
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laptop, tablet, smartphone ou outros dispositivos portáteis para a sala de aula ou outro
ambiente de aprendizagem. No ensino superior, o movimento BYOD aborda que
muitos alunos estão entrando na sala de aula com seus próprios dispositivos e
usando-os para se conectarem às redes das instituições. Embora as políticas de
BYOD tenham demonstrado reduzir os gastos globais em tecnologia, eles estão
ganhando mais força, porque refletem o estilo de vida contemporâneo e o modo de
trabalhar do indivíduo. De acordo com um estudo de 2015, pelo menos 42% das
faculdades e universidades nos EUA implementaram uma estratégia de BYOD. À
medida que o desenvolvimento tecnológico como a aprendizagem móvel e os livros
didáticos digitais continuam a convergir, o conteúdo educacional é cada vez mais
produzido para o consumo em smartphones e tablets. O American Public University
System (APUS) e a Universidade do Texas em Austin, nos EUA, lançaram aplicativos
de cursos que utilizam o conjunto de ferramentas da Adobe para promover
experiências mais interativas e envolventes para os alunos nos dispositivos. Esse
desenvolvimento é, em última análise, menos sobre os dispositivos e mais sobre o
conteúdo que pode ser carregado sobre eles. BYOD permite que alunos e educadores
aproveitem as ferramentas que os tornam mais eficientes, incluindo serviços
baseados em localização, redes sociais e transmissão de vídeo.
Em relação à RA, o relatório (2016) ressalta que a possibilidade de criação de
ambientes em 3D para reproduzir uma nova experiência do mundo, amplifica o acesso
à informação, trazendo novas oportunidades para aprender. Embora os usos mais
prevalentes de RA e RV até agora tem estado no setor de consumo, ferramentas para
criar novos aplicativos estão se tornando ainda mais fáceis para usar e mais viáveis
na área de educação. A interatividade responsiva do AR permite aos alunos construir
entendimentos mais amplos com base em interações com objetos virtuais.
Nesta subseção foram listados os artigos sobre a utilização da RA no contexto
educacional presentes na literatura e indexados nos bancos de dados entre 2013 e
2017. Através de uma pesquisa bibliométrica, buscou-se identificar as obras de maior
influência sobre o tema, bem como analisar as áreas do conhecimento e a região em
que a RA é mais pesquisada. Optou-se por trabalhos extraídos da base ISI Web of
Science pois seu processo de busca acessa trabalhos acadêmicos que estão
disponíveis em outras bases, como o Scopus, ProQuest, SciELO Citation Index,
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Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities
Citation Index, Conference Proceedings Citation Index – Science, Conference
Proceedings Citation Index, Social Science & Humanities Emerging Sources Citation
Index, Derwent Innovations Index, KCI - Base de dados de periódicos coreanos e
Russian Science Citation Index. Além de fornecer acesso a artigos de periódicos
multidisciplinares, a Web of Science é considerada atualmente a principal plataforma
de pesquisa que ajuda a localizar, analisar e compartilhar rapidamente informações
nas áreas de ciências, ciências sociais, artes e humanas. O ISI Web of Science
permite ainda, a criação de um conjunto de metadados que pode ser importado,
facilitando a análise bibliométrica.
A amostra inicial foi realizada selecionando-se todas as publicações que
possuíam os termos “Augmented reality”, “education” e “educational” inseridos na
principal coleção da ISI Web of Science. Foram utilizados os rótulos TI (Título) e TS
(Tópico) na função de pesquisa avançada e não foram filtrados o idioma do texto.
Estabelece-se o intervalo de tempo entre 2013 e 2017 a fim de obter os estudos mais
recentes e inovadores da aplicação da RA na educação. Foram obtidos um total de
298 trabalhos, conforme apresenta a Tabela 5:
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Tabela 5. Resultado da pesquisa bibliométrica sobre aplicação da RA na educação

Fonte: Dados da Pesquisa extraídos da base de dados Web of Science.

Observa-se um volume maior de trabalhos nas áreas de ciências de pesquisas
em educação, seguida da área da ciência da computação. Em seguida, analisou-se
os trabalhos com maior número de citações o resultado foi refinado considerando
apenas os trabalhos das seguintes áreas de pesquisa: Computer Science, educational
research, literature e social sciences por serem consideradas áreas mais correlatas a
esta pesquisa. Após o refinamento, foram totalizados 114 trabalhos, e em seguida,
buscou-se identificar a relevância da pesquisa em RA por região (Tabela 6):
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Tabela 6. Classificação dos artigos em RA por região

Fonte: Dados da pesquisa extraídos da base de dados Web of Science.

A maior recorrência de trabalhos publicados está entre a Espanha, Taiwan e
EUA. O Brasil não aparece na classificação após a aplicação do filtro, o que indica a
baixa publicação do país em relação ao tema.
A pesquisa bibliométrica descrita nesta subseção, buscou identificar o volume
de publicações em RA voltada para à Educação e a ocorrência do tema nos diversos
países. As pesquisas desenvolvidas com aplicações de RA no cenário educacional
apontam para a necessidade de estudos mais aprofundados sobre o tema e
confirmam a hipótese de que a RA auxilia no envolvimento do aluno no processo de
ensino e aprendizagem devido à sua principal característica de interatividade em
tempo real e a acessibilidade da ferramenta.
Na subseção seguinte, apresentamos uma pesquisa bibliométrica sobre a RA
aplicada em livros.

3.5. Aplicação da Realidade Aumentada em Livros Impressos

No cenário educacional atual, os livros didáticos impressos (LDI) são um dos
componentes indispensáveis para o processo de aprendizagem e o recurso mais
utilizado pelo professor na elaboração do plano de aula. aprendizagem processos
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(MARGETIS et al., 2013). Os leitores ainda preferem os livros impressos devido às
suas propriedades, como presença física (tangibilidade), sensação de posse e a
qualidade do material impresso. Os LDI são conhecidos como um formato usado para
transmitir informação ao aluno graças às suas propriedades de simplicidade e
flexibilidade (LIMA, 2016). Os esforços para aprimorar os livros e outros materiais
impressos têm recebido destaque na indústria editorial ao longo dos anos, no intuito
de incorporar elementos digitais nos LDI. De acordo com Margetis et al. (2013), a
situação atual dos LDI e dos livros eletrônicos ainda são controversas tanto em um
sentido geral quanto no sentido educacional pois, embora recentemente inúmeros
materiais tecnicamente inovadores tenham sido desenvolvidos, observa-se que os LDI
não foram abandonados.
Atualmente é possível que o usuário tenha experiências multissensoriais,
visuais, auditivas e hápticas através de elementos digitais incorporados a algum
material impresso (KINER et al. 2006). Aparentemente os livros com RA não diferem
daqueles livros impresso convencionais. No entanto, quando o livro com RA é
visualizado através de dispositivos específicos tais como óculos inteligentes (Smart
glasses), monitores acoplados à cabeça (HMD), câmeras de dispositivos móveis ou
câmeras integradas em desktops (webcam), o usuário envolve-se em interações com
ambientes de inserções auditivas e/ou animações virtuais 2D ou 3D que se movem no
livro impresso, afetando positivamente a motivação do usuário.
O primeiro ensaio de integração do livro físico e a RA foi a criação do
MagicBook (BILLINGHURST et al., 2001), um projeto em que o livro contém
marcadores em suas páginas e a RA é composta por imagens tridimensionais
animadas visualizadas através de óculos especiais. É possível ainda visualizar as
imagens através de um monitor apontando os marcadores do livro à uma webcam,
sem a utilização dos óculos especiais (Figura 6).
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Figura 6. Componentes da Interface do Magic Book.

Fonte: Billinghurst et al., 2001, p. 749.

A interface do MagicBook possui três componentes principais; um display de
RA de mão (HHD – Handheld Display), um computador e um ou mais livros físicos.
Os livros têm características físicas iguais a outro livro convencional que não possuem
tecnologia embutida e o visor foi projetado para ser facilmente manuseado pelo leitor
(BILLINGHURST et al., 2001)
Usando um livro impresso como objeto real, o projeto do Magic Book permitia
que o leitor interagisse com o texto ao visualizar combinações de realidade virtual e
do mundo real. O projeto desenvolvido em 2000 e apresentado em 2001, marca início
dos desenvolvimentos das aplicações de RA em livros impressos que conhecemos
atualmente.
No Brasil as pesquisas com o livro didático integrado à RA surgem a partir de
um projeto inicial chamado LIRA (Livro Interativo com Realidade Aumentada)
desenvolvido por Kirner et al. (2006), que consiste na captura de um cubo virtual
sobreposto ao livro através da tela do computador. Este projeto deu origem ao projeto
“LIRA-ESPEC” (KIRNER et al., 2006) é um livro de Realidade Aumentada para
crianças portadoras de necessidades especiais que visa desenvolver um livro
tradicional incrementado com características capazes de potencializar os sentidos. O
projeto se inicial se desdobrou e criaram o LIDRA (Livro Didático com Realidade
Aumentada) (FORTE et al., 2006), um livro que possui em cada capítulo, marcadores
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que, ao serem manipulados através de uma webcam, permitem a visualização de
objetos tridimensionais. E na sequência, o projeto “LIPRA” que é um livro interativo
potencializado com RA, que aborda alguns aspectos básicos do jogo de xadrez, como
o nome das peças, a movimentação, a captura e os xeques (SOUZA; KIRNER, 2012).
Nesta seção foram listados os artigos sobre a aplicação da RA em livros
impressos (didáticos ou não) presentes na literatura e indexados nos bancos de dados
entre 2013 e 2017 através de uma pesquisa bibliométrica para se obter uma visão
geral sobre o tema. Optou-se por trabalhos extraídos da base ISI Web of Science pois
seu processo de busca acessa trabalhos que estão disponíveis em outras bases,
como o Scopus, ProQuest e Wiley, além de ser considerada atualmente a principal
plataforma de pesquisa que ajuda a localizar, analisar e compartilhar rapidamente
informações nas áreas de ciências, ciências sociais, artes e humanas. O ISI Web of
Science permite ainda, a criação de um conjunto de metadados que pode ser
importado, facilitando a análise bibliométrica.
A amostra inicial foi realizada selecionando-se todas as publicações que
possuíam os termos “Augmented reality”, “Textbook” e “book” inseridos na principal
coleção da ISI Web of Science. Foram utilizados os rótulos TI (Título) e TS (Tópico)
na função de pesquisa avançada e não foram filtrados o idioma ou o tipo de
documento. Estabelece-se o intervalo de tempo entre 2012 e 2017 a fim de obter
resultados mais recentes e inovadores da RA. Foram obtidos um total de 100
trabalhos, conforme apresenta a Tabela 7:
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Tabela 7. Resultado da pesquisa ISI Web of Science

Fonte: Dados da pesquisa

Observa-se um volume maior de trabalhos nas áreas de ciências da
computação, engenharias e pesquisas em educação. Em seguida, o resultado foi
refinado considerando apenas os trabalhos das seguintes áreas de pesquisa:
Computer Science, educational research, literature e social sciences por serem
consideradas áreas mais correlatas a esta pesquisa. Após o refinamento, foram
totalizados 76 trabalhos. Os dados obtidos foram exportados para o software Endnote
e a partir de uma análise dos artigos selecionados, excluíram-se aqueles duplicados
e aqueles que apenas mencionavam o termo “book” ou “textbook” sem utilizá-lo como
ambiente real da pesquisa em RA, resultando um total de 31 artigos selecionados.
Com a finalidade de avaliar a produção nacional sobre o assunto, realizou-se o
mesmo procedimento de busca na base de dados da Scielo.org. Os parâmetros da
pesquisa selecionados foram “artigos”, “índice de assuntos” e o termo de busca
“realidade aumentada”, totalizando 23 artigos encontrados. A análise dos artigos
seguiu o mesmo critério de refinamento descrito anteriormente e em seguida, os
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dados foram exportados para o Endnote e adicionados aos dados obtidos do ISI Web
of Science, totalizando cinco artigos.
O resultado total de artigos tabulados considerou apenas os livros em RA para
fins acadêmicos e não comerciais e foram excluídos ainda os livros de RV com
abordagem completamente virtual. Após os filtros e análises dos textos foram
selecionados e tabulados 18 artigos, sendo um deles da autoria da pesquisadora
(Tabela 8).
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Tabela 8. Análise bibliométrica dos trabalhos de RA para Educação
Trabalho

Área do
conhecimento/
disciplina
História Infantil e
Geometria analítica

Nome do
livro ou
projeto
NE

Tipo de
tecnologia

Tipo de ambiente
virtual

Software /
Plataforma

Objetivo

DM

Visual (objetos
3D), som,
gráficos, textos e
imagens

FLARToolkit
e
Papervision
3D

Correa et al.,
(2013)
Kao et al., (2013)
Karadogan e
Williams, (2013)

Geometria

AGeRA

DM

NE

Leitura
Medicina

NE
NE

NE
Notebook

Objetos 3D, som,
animações
Objetos 3D
Objetos virtuais e
Hápticos

Huang e Liaw
(2014)
Grasset et al.,
(2014)

Negócios e
marketing
Literatura infantil

NE

NE

NE

Magic Book

Lim e Jung (2014)

Ensino de língua
Estrangeira
(Português)
Engenharia
mecânica

Livro “Bom dia
Brasil”

Computador
de mesa e
câmera
DM

Objetos virtuais
2D e 3D
Visual (objetos
Virtuais 3D) e
Auditivo
Vídeos e imagens

Abordagem de um conteúdo a
partir de textos, gráficos, sons, imagens que
prendem a atenção
do leitor e possibilitam uma melhor interação
com o conteúdo exposto.
Facilitar a aprendizagem de figuras
geométricas
Aplicar RA em imagens de um livro.
Ferramenta baseada em tecnologia háptica e
de realidade virtual para aumentar o ensino do
diagnóstico palpatório.
Desenvolver um protótipo de RA em e-book
para e-commerce.
Propor um livro com Realidade Mista.

NE

Propor o aprendizado da língua portuguesa
através da RA.

Livro impresso
de engenharia
mecânica
Livro didático
impresso

DM

Objetos 2D e 3D

NE

Ampliar as informações do livro através das
imagens acionadas pela RA.

DM

Vídeos, imagens e
áudio

Aurasma

Facilitar a aprendizagem de língua inglesa

Livro didático
“Imaginarte”

DM

Objetos 3D e
vídeo

Aurasma

Implementação de recursos multimídia
suportados pela tecnologia de RA em
manuais escolares pode contribuir para um
melhor nível de motivação e envolvimento

Galvão e Zorzal
(2012)

Ivanova et al.,
(2014)
Brum et al., (2015)

Gomes et al.,
(2015)

Língua Inglesa
para ensino
fundamental
Educação Visual
(Arte)

NE
NE

NE
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Alhumaidan et al.,
(2015)
Darmawiguna et
al., (2015)
Gazcon e Castro
(2015)

Gopalan et al.,
(2015)
Stoyanova et al.,
(2015)

Livro didático para
Ensino
Fundamental
Arte

NE

NE

Objetos virtuais
2D e 3D e som

NE

Desenvolver ambientes em RA colaborativos
entre alunos e professores

NE

DM

NE

ARBS
(Augmented
Reality Book
System)
e-STAR

NE

Imagens, som, e
objetos em 3D
Imagens, som, e
objetos em 3D

Unity3D /
Vuforia
ARBS

Desenvolver um livro de histórias contadas
com a RA
Sistema que desenvolve ambientes em RA
em livros.

e-STAR

Facilitar a aprendizagem de ciências.

Livro didático
convencional
(Man and
Nature)
AF-LAR
(Animal Fun
LearningAugmented
Reality)

DM

Imagens, som, e
objetos em 3D
Imagens, som, e
objetos em 3D

NE

Facilitar a aprendizagem de ciências.

DM

Imagens, som, e
objetos em 3D

Trabalhar a motivação do aluno através de
movimentos cenestésicos.

NE

DM

Imagens, som, e
objetos em 3D

Metaio e
Junaio;
Visual
Auditory
Kinestheti
(VAK)
NE

Ciências para o
ensino fundamental
Ciências para o
ensino fundamental

Yusoff et al., (2015)
Educação Infantil

Zhang et al., (2016)

Educação Infantil

DM

Legenda: NE = Não especificado / DM = dispositivo móvel
Fonte: dados da pesquisa.

Motivação através de movimentos
cenestésicos.
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Os resultados obtidos na análise bibliométrica sobre a aplicação da RA em livro
impresso, sugerem que os estudos relacionados ao tema mostram a possibilidade e
viabilidade da aplicação para potencializar o aprendizado e dinamizar o ambiente de
sala de aula. A RA tem contribuído substancialmente para a Educação por ser
considerada uma tecnologia inovadora e atrativa. Conforme afirmam Kirner et al.
(2006, p. 20), “a área de educação tem muito a ganhar com realidade aumentada” e
confere a potencialidade da RA para propiciar uma educação como processo de
exploração, descoberta, observação e construção de uma nova visão do
conhecimento. Contudo, verifica-se que existem poucos trabalhos referentes ao tema
especialmente no que se refere à aplicação da RA em contexto real de aprendizado.
No que se refere à aprendizagem de língua inglesa, observa-se estudos recentes de
aplicação e a dificuldade de encontrar pesquisas que abordem a possibilidade de
utilização da RA no cotidiano escolar. A subseção seguinte faz uma busca nos
registros acadêmicos de implementação de RA no ensino e aprendizagem de LI.

3.6. Realidade Aumentada aplicada ao ensino de língua inglesa

De acordo com os registros da literatura, o primeiro protótipo de aplicação da RA
no ensino e aprendizagem de língua inglesa foi através do projeto Virtual Harlem
Project (VHp)14, proposto por Park (2001). O Virtual Harlem é uma reconstrução em
realidade virtual de um bairro de Nova York chamado Harlem durante a década de
1920. O projeto foi desenvolvido para proporcionar a imersão dos estudantes no
contexto histórico da literatura no período do Harlem Renaissance em um curso de
literatura inglesa da Universidade de Missouri, nos EUA (Figura 7.1). O objetivo deste
protótipo foi desenvolver experiências de aprendizagem ricas e interativas nas
atividades de sala de aula. Apesar do foco do projeto não consistir no aprendizado do
idioma, ele está inserido no contexto de aprendizado da língua através da literatura
afro-americana, pois possui narrativas e experiências com o uso efetivo do idioma.

14

Disponível em: <https://www.theatlantic.com/technology/archive/2015/06/the-man-who-rebuilt1920s-harlem-in-virtual-reality/396089/>. Acesso em: 10 set. 2017.
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No contexto de ensino e aprendizagem da LI para não-falantes nativos,
encontram-se os trabalhos de Liu et al. (2007), que desenvolveram o projeto HELLO
(Handheld English Language Learning) (Figura 7.2), na Universidade Tecnológica de
Taiwan, e se refere à um sistema que integra códigos de barra 2D, RA e computação
móvel com o objetivo de aprimorar o aprendizado da LI através de uma atividade que
oferecia um tour pelo Campus.
No ano seguinte, Hsieh e Lee (2008) apresentaram o Sistema de
Aprendizagem de Inglês em Realidade Aumentada (ARELS) (Figura 7.3) que tinha o
objetivo de facilitar o aprendizado de LI para crianças entre 3 e 6 anos de idade.
Através da combinação de objetos virtuais e objetos do mundo real, as crianças
poderiam usar o ARELS para aprender vocabulário em LI (Figura 7).

Fig. 7.1 - Virtual Harlem Project
Fonte: Park (2001).

Fig. 7.2 - Projeto HELLO
Fonte: Liu et al. (2007)

Fig. 7.3 - Projeto ARELS
Fonte: Hsieh e Lee (2008)

Figura 7. Aplicações de RA para Língua Inglesa

Outro destaque desta pesquisa foi a proposta de reduzir a complexidade no
desenvolvimento dos marcadores para RA baseado na permutação e no conceito de
combinação. Mesmo diante desta proposta, a possibilidade de personalização do
conteúdo em RA por usuários comuns da tecnologia apresentava-se inoperante
devido à necessidade do uso de softwares de desenvolvimento que requeriam
conhecimentos em linguagem de programação. Os critérios de escolha da base de
dados para análise bibliométrica desta subseção, foram os mesmos utilizados nas

84

subseções 3.4 e 3.5. A amostra inicial foi realizada selecionando-se todas as
publicações em todas as bases de dados que possuíam os termos “augmented reality”
e “english learning”. Foram utilizados os rótulos TI (Título) e TS (Tópico) na função de
pesquisa avançada e o booliano AND. Não foram filtrados o idioma ou o tipo de
documento. Estabeleceu-se o intervalo de tempo entre 2012 e 2017 a fim de obter as
pesquisas mais atualizadas de aplicação da RA no ensino de LI. Foram encontrados
um total de 114 trabalhos. Os países que mais registraram pesquisas sobre o tema
foram Taiwan, seguido das Malásia e China. Esses países se destacam pelo interesse
e busca obstinados pelo uso de novas tecnologias na educação. Dessas 114
publicações, 69 são registradas como patentes, 31 de encontros e anais de congresso
e 14 são artigos. Observa-se um crescimento no número de publicações ao longo dos
seis anos. Em 2012, foram encontrados 8 trabalhos, em 2013, 6; em 2014, 18; em
2015, 19; em 2016, 30 e em 2017, 34. As áreas de pesquisa mais publicadas foram:
Ciência da Computação, engenharia, instrumentação e telecomunicações. A pesquisa
em educação aparece em 4ª. posição na escala (Gráfico 8):

Gráfico 7. Pesquisas de RA para a Educação

Fonte: Dados da pesquisa extraídos do ISI Web of Science.
Após a consulta na base de dados da ISI Web of Science, foram selecionados
os trabalhos inseridos nas áreas de pesquisa em Educação e Ciências Humanas e
Arte. Após o filtro, os dados registrados foram exportados para a planilha do EndNote
e retirados aqueles duplicados. Em seguida, os títulos, as palavras-chave e o resumo
foram analisados bibliometricamente, a fim de identificar as principais temáticas
abordadas pelos autores que apontassem para o enfoque da pesquisa. Neste sentido,
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buscou-se por estudos com foco em implementação e desenvolvimento de ambientes
em RA para o ensino e aprendizagem de LI como língua estrangeira. Portanto, foram
excluídos

trabalhos

com

enfoque

em

revisão

bibliográfica,

proposta

de

desenvolvimento de sistemas ou estudos de comparação. Após a filtragem, 20
trabalhos foram selecionados para síntese e análise de conteúdo. A Tabela 9 classifica
os trabalhos analisados quanto à proposta pedagógica, o tipo de dispositivo utilizado
para visualização do ambiente em RA, o ambiente real de aplicação, o público alvo, a
plataforma AR utilizada para configuração do ambiente e o local onde o trabalho foi
desenvolvido.
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Tabela 9. Análise bibliométrica dos trabalhos de RA para LI

Autor/ ano

Nome do
Projeto

Proposta
Pedagógica

Tipo de
dispositivo

Ambiente real de
aplicação

Público alvo

Plataforma AR Região

1

Vate-U-Lan (2012)

Livro de estórias

Thailândia
Brasil

Liu e Tsai (2013)

NE

Marcadores
(cartões)
Localização GPS

AndAR

3

NE

Taiwan

4

Barbosa (2013)

LILI (Livro
Interativo de
Língua Inglesa)

Dispositivo
móvel
Dispositivo
móvel
Computador

Ensino
Fundamental I
Crianças de 4 a
6 anos
Alunos de
graduação em LI
Crianças até o
1o. ano do
fundamental.

NE

Silva et al. (2012)

Storytelling em
livro 3D pop-up
Aprendizado de
vocabulário
Desenvolvimento
da escrita
Aquisição de
vocabulário
(animais)

computador

2

The seed
shooting game
NE

Brasil

5

Yang e Liao (2014)

VECAR

Computador

Jawad et al. (2014)

Interactive
Characters

Crianças

NE

Paquistão

7

Kucuk et al. (2014)

NE

Pronúncia e
vocabulário

Dispositivo
móvel
Computador
de mesa

Acionamento por
gestos
Marcadores
(cartões)
Marcadores em
livro de estórias

NE

6

Aprendizado de
vocabulário
Alfabeto

ArtoolKit /
Flartoolkit
/FLARAS /
Adobe Flash
NE

Ensino
Fundamental I

Espanha

8

Li et al. (2014)

NE

9

Zhang et al. (2015)

MESS (Marine
Engine
Simulation
System)

Aprendizado de
vocabulário
Inglês para fins
Específicos

Dispositivo
móvel
NE

Marcadores
(cartões)
Interação gestual

Alunos de pósgraduação em LI
Ensino Médio

Autodesk Maya
/ Muvizu /
Adobe Flash /
Metaio Creator
Aurasma
NE

China

10

Boonbrahm et al.
(2015)

Leitura, escrita e
oralidade da LI

Dispositivo
móvel

Marcadores
(cartões)

Ensino
Fundamental I

Unity 3D

Tailândia

NE

Marcador impresso
na página do livro

China

China
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11

Chen e Wang (2015)

NE

12

Dalim et al. (2016)

TeachAR

13

He et al. (2014)

NE

14

LAKARNCHUA e
REINDERS (2014)

MARELA

15

Panegalli et al. (2015)

NE

16

Hsieh et al. (2016)

NE

17

Liu et al. (2016)

18

Martinez et al. (2016)

Guardians of
the Mo´o
Leihoa

19

Richardson (2016)

NE

20

Ogawa (2016)

Vocabul-AR-y

Legenda: NE = Não especificado

Aprendizado de
vocabulário em
geral
Aprendizado das
cores em LI
Aprendizado de
vocabulário
Leitura e
compreensão de
texto
Jogo educacional
Vocabulário
(Preposições)
Jogo educacional
Aprendizado de
vocabulário
Gamificação

Aquisição de
vocabulário

Dispositivo
móvel

Marcadores
(cartões)

Ensino
Fundamental I

Layar

Coréia do
Sul

computador

marcadores
marcadores

DAQRI /
ARToolKIT
NE

México

Dispositivo
móvel
Dispositivo
móvel

Crianças de 4 a
6 anos
Crianças de 4 a
6 anos
Alunos (ESL)

Wikitude

Tailândia

Dispositivo
móvel
Dispositivo
móvel
Dispositivo
móvel
Dispositivo
móvel
Dispositivo
móvel

Marcadores
(cartões)
marcadores

Crianças de 3 a
4 anos
Ensino
Fundamental I
Alunos (ESL)

Unity 3D e
Vuforia
NE

Brasil

ARIS

EUA

NE

Espanha

Aurasma

Alemanha

Dispositivo
móvel

Livro de ciências

Crianças de 3 a
5 anos
Alunos de nível
avançado em
ESL
Alunos do 2º.
Ano do ensino
fundamental

Aurasma

EUA

Localização GPS

Localização GPS
Marcadores
(cartões)
Localização GPS

Fonte: dados da pesquisa.

China

Taiwan
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3.8. Primeiros ensaios com Realidade Aumentada

O trabalho que antecede esta pesquisa de doutoramento e responsável pela
motivação desse estudo, remete a um teste realizado com a plataforma open-source
“Aurasma” que permite aos alunos realizarem o download do aplicativo gratuitamente
em seus dispositivos móveis e visualizarem a realidade aumentada no canal desejado.
O objetivo do experimento realizado foi criar um ambiente lúdico em sala de
aula, onde o aluno pudesse interagir em tempo real, visualizando imagens
tridimensionais e ouvindo sons em inglês mesmo utilizando um material didático
comum, estático. O usuário desse experimento, de 4 anos de idade, nunca havia
manuseado um aplicativo móvel em um ambiente com RA. Já tinha acessado
smartphone para outras finalidades, o que não dificultou sua utilização. A RA foi
aplicada, através do Aurasma, em um conteúdo sobre preposições. Quando a criança
posicionava o dispositivo sobre o marcador (a página do livro) surgia na tela do
aparelho uma música com animação gráfica sobre tema. Esta aplicação permitiu a
assimilação de vocábulos da língua inglesa relacionando-os com as imagens que são
apresentadas no livro. Todo o trabalho foi desenvolvido através de dispositivos móveis
baseados nos sistemas operacionais Android e iOs.
A afirmação de que a RA promove o aprendizado, permitindo ao aprendiz
construir seu conhecimento baseado naquilo que ele já conhece e acredita, justifica a
proposta pedagógica utilizada em material didático de língua inglesa.
A manipulação do aplicativo “Aurasma” é simples uma vez que, não possui
interface gráfica com o usuário, apresentando apenas as imagens e/ou sons da
câmera. Ao posicionar a câmera do dispositivo na imagem do livro, o resultado é o
surgimento de animações através de vídeos selecionados do Youtube e imagens
capturadas da internet ou arquivo digital.
A resposta dos alunos à RA surpreende na medida em que se verifica a
facilidade na assimilação do conteúdo apresentado. Além da utilização da RA em sala
de aula, os alunos se sentiram motivados em utilizar a ferramenta em casa. A
repetição dos sons somada à curiosidade e à motivação, permitiu ao usuário superar
suas próprias expectativas de conhecimento (BRUM et al., 2015).

89

A figura 8 mostra um aluno da educação infantil manuseando um smartphone
posicionando-o em frente ao livro. No momento em que as imagens surgem no
aparelho e os efeitos sonoros são detectados, pode-se perceber o entusiasmo e o
encanto com a ferramenta. Algumas frases foram destacadas como: “Os peixinhos
estão se mexendo”, “Tem outra página?”. Tais indagações sugerem o interesse do
aprendiz que muitas vezes carece de estímulo, acarretando na dificuldade em
assimilar o conteúdo de livros didáticos.

Figura 8. Criança utilizando RA em livro didático de língua inglesa
Fonte: dados da pesquisa.

Os resultados desta aplicação ampliaram este estudo para outras faixas etárias
e outros segmentos de ensino e a tentativa de personalizar o conteúdo de forma que
este faça sentido para o aprendiz de LI. Estes ensaios foram fundamentais para o
delineamento e viabilidade desta proposta.
Na seção seguinte, serão abordados os principais aspectos da modalidade do
ensino híbrido, a fim de entender sua abordagem pedagógica para o desenvolvimento
desta proposta.

90

4. A MODALIDADE DE ENSINO HÍBRIDO

No contexto tecnológico em que os alunos estão expostos, a sala de aula
tradicional com aula expositiva pode se tornar asfixiante, principalmente para os mais
novos (ERNESTO et al., 2017). Esse modelo foi consolidado pelos jesuítas desde a
Idade Média e perdura até o presente momento no cotidiano escolar onde o professor
expõe um determinado conteúdo proposto pelo currículo das escolas, e os alunos, por
sua vez, fazem anotações e perguntas. Ao final da aula, é solicitado ao aluno uma
tarefa de casa para que, na aula seguinte, sejam realizadas as correções. Essa lógica
tem sido discutida e reapresentada de uma forma inovadora por alguns professores
que ousam sair do tradicional.
O terceiro elemento abordado nesta pesquisa é o Ensino Híbrido, apontada
como uma forte tendência para a educação superior nos próximos três anos (2016 a
2018), de acordo com os dados da Horizon Report (2016) apresentado na Seção 3,
Figura 3, deste trabalho. Os aprendizes e os educadores têm percebido a educação
online como um suplemento da abordagem tradicional face-a-face. As possibilidades
do ensino híbrido têm sido melhores compreendidas pelos educadores pela sua
flexibilidade, facilidade de acesso e a integração com recursos multimídia. As
Instituições de ensino estão aderindo à inovação nesses ambientes digitais, que nos
dias atuais são amplamente considerados maduros para novas ideias, serviços e
produtos
A abordagem pedagógica do Ensino Híbrido apresenta uma proposta
descentralizadora com foco no aprendiz proporcionando a ele mais autonomia e
controle do seu próprio aprendizado, pois combina o modelo de instrução tradicional
face-a-face com a instrução mediada pela tecnologia (GRAHAM, 2006). Dentre os
temas mais atuais relacionados à mudança na educação, o ensino híbrido encontrase na primazia da questão considerando seu caráter inovador na prática pedagógica.
O enfoque nesta modalidade de ensino encontra-se no conceito de Horn e Staker
(2012, p.53)
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[...] o ensino híbrido é um programa de educação formal, no qual um
estudante aprende, pelo menos em parte, por meio de ensino online.
Nesta modalidade, o aluno exerce algum tipo de controle em relação
ao tempo, ao lugar, ao caminho e/ou ao ritmo, e as atividades são
realizadas, pelo menos em parte, em um local físico supervisionado
longe de casa. As modalidades ao longo, ao longo do caminho de
aprendizagem de cada estudante em um curso ou uma disciplina, são
conectadas para fornecer uma experiência de aprendizagem
integrada.

De acordo com os autores (2012), aprender online, implica uma “grande
mudança instrucional do ensino basicamente presencial para aquele que utiliza
instrução e conteúdos baseados na web” (p.34). Nesse modelo o aluno pode assistir
às aulas antes do conteúdo ser exposto pelo professor. Ele pode realizar seu estudo
em qualquer lugar e a qualquer tempo desde que, tenha acesso à Internet. O papel
do professor em sala de aula é de orientador e condutor das atividades práticas
elaboradas por ele.
Nas abordagens sugeridas por Horn e Staker (2012), a Aprendizagem Hibrida
pode ser desmembrada em alguns modelos bastante peculiares (Figura 9).

Figura 9. Modelos de ensino híbrido.
Fonte: Horn e Staker, 2012, p. 38
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O enquadre taxionômico que se encontra nas pesquisas sobre essa abordagem
divide a mesma em quatro tipos, quais sejam: Modelo de Rotação, Modelo Flex,
Modelo à la carte, e Modelo Virtual Enriquecido. No que se refere ao Modelo de
Rotação, tem-se que este modelo é subdividido em quatro tipos: Rotação por
estações, Laboratório Rotacional, Sala de Aula Invertida e Rotação Individual.
Interessa-nos neste trabalho, particularmente, mobilizar o conceito de Sala de aula
invertida (Flipped Classroom) como um tipo específico de Ensino Híbrido, da categoria
do Modelo de Rotação.
Portanto, a reflexão de uma nova prática educativa, envolve os alunos nas
atividades diárias com as tecnologias digitais e os professores no uso pedagógico
dessas ferramentas (ERNESTO, 2017). A proposta deste trabalho envolve o uso de
tecnologia inovadora e o repensar de nova abordagem pedagógica para aplicação do
modelo.

4.1. Sala de Aula Invertida

Mesmo ainda na fase embrionária, o Ensino Híbrido fornece modelos de
práticas pedagógicas diferentes do convencional. Um deles é o modelo de Sala de
Aula Invertida, onde os alunos podem acessar o conteúdo digital em outro ambiente
diferente da sala de aula, e o tempo da aula presencial é reservado para instruções e
intervenções do professor. Horn e Staker (2012) acrescentam que se os alunos não
compreendem o que é apresentado em uma aula expositiva em sala de aula em tempo
real, eles possuem poucos recursos devido à falta de autonomia em sua
aprendizagem, enquanto o formato on-line, economiza o tempo em sala de aula para
assimilação do conteúdo bruto.
A sala de aula invertida, ou Flipped Classroom é um modelo pedagógico no
qual as aulas expositivas e trabalhos de casa, elementos típicos de uma aula, são
invertidos. Palestras e aulas em vídeos de curta duração são assistidos pelos alunos
em casa antes da sua exposição em sala pelo professor. O tempo em sala de aula é
dedicado a exercícios, projetos, contextualizações, discussões e síntese. Essa
abordagem tem sido usada há alguns anos em várias disciplinas, especialmente as
Humanas. Autores como Baker (2000) e Anderson (2001) discutiram o uso dessa
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abordagem em seus trabalhos propondo um modelo onde primeiramente os alunos
recebiam exposição de um determinado conteúdo antes da aula expositiva com um
professor em sala de aula. Em seguida, Brame (2013) cita que Lage, Platt e Treglia
propuseram a mesma abordagem para cursos de introdução em economia a fim de
tornar o curso mais compatível com a heterogeneidade da turma após observarem
que os alunos tinham estilos de aprendizagem variados.
Contudo, o modelo começou a ganhar forma em 2007 através dos professores
Jonathan Bergmann e Aaron Sams, que decidiram gravar algumas aulas e
disponibilizá-las aos alunos ausentes. Uma vez expostos na Internet, esses vídeos
alcançaram outros alunos em outras escolas, chegando ao conhecimento de outros
professores que passaram a gravar seus próprios vídeos.
Uma escola de ensino médio em Michigan nos EUA15 começou aplicar o flipped
classroom após perceber que seus alunos não estavam alcançando o mínimo das
notas estabelecidas. Um ano após a implantação do método, a escola conduziu uma
pesquisa entre os alunos e verificou que em Inglês, a taxa de reprovação passou de
52% para 19%, em Matemática de 44% para 13%, em Ciência de 41% para 19% e
em Estudos Sociais de 28% para 9%. Concluíram nessa pesquisa que, os alunos
apresentaram um notável desempenho nas avaliações pois a compreensão do
material pelos alunos foi melhor sob este modelo.
Fulton (2012), explica que a inversão da sala de aula transforma o lugar onde
o conteúdo é simplesmente entregue ao aluno. Se o professor atribui instrução do tipo
palestra, sob a forma de vídeo, simulações, slidecasts, leituras, ou podcasts como
lição de casa, então o tempo de aula pode ser usado de forma mais interativa e prática.
A classe torna-se espaço de conversa, criação, onde os professores ativamente
facilitam a aprendizagem. O conforto da “casa do aluno” torna-se o espaço de palestra.
Uma das vantagens apresentadas por esse modelo encontra-se no fato de que
os alunos podem aprender o conteúdo em seu próprio ritmo e em seu próprio tempo.
Os estudantes podem assistir às aulas que é entregue via tecnologia, a qualquer hora
do dia em dispositivos com acesso à internet. Os alunos que se esforçam para

15

http://www.flippedhighschool.com/
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aprender ou construir seus conceitos. podem utilizar a ferramenta múltiplas vezes,
enquanto os estudantes que mais rapidamente apreender o material poderá passar
para o novo conteúdo (GRAHAM, 2006). Além disso, mais tempo é oferecido para
classe em avaliação, de modo que os instrutores podem mais facilmente determinar
onde intervir, identificando as necessidades individuais de cada aluno. Além disso, os
alunos são obrigados a estar mais envolvidos no processo de aprendizagem. Em vez
de serem "alimentados" por informação que, em seguida depõem em um exame, os
alunos devem demonstrar compreensão e aplicação dos conceitos através da
participação ativa em exercícios de aprendizagem.
A figura 10 apresentada a seguir, ilustra o prescênio de dois modelos de sala
de aula: tradicional e invertido.

Figura 10. Modelo tradicional x Modelo invertido.
Fonte: Adaptado de Educause. 201216.

16

Disponível em: <http://www.slu.edu/cttl/resources/teaching-tips-and-resources/flipped-classroomresources>. Acesso em: 02 ago. 2015.
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Para salientar a transição do foco, do professor para os alunos, Bergmann e
Sams (2012) passam a chamar salas de aula de espaços de aprendizagem. O termo
sala de aula sugere a conotação do professor como centro do processo. Lembra
imagens do mestre diante dos alunos vertendo conhecimento e sabedoria. Ao chamar
salas de espaços de aprendizagem, sente-se a convocação para mudar a maneira
como se encara o que acontece nesses recintos. Ao transmitir essa mudança os
alunos perceberão que o objetivo de ir à escola é aprender e não ser ensinado.
Bergmann e Sams (2012) enfatizam que a sala de aula invertida não é
transformar o ensino de presencial em ensino a distância e sim promover um ensino
híbrido. Nessa modalidade se usa os recursos eletrônicos para substituir o trabalho
repetitivo do professor em aulas expositivas sobrando mais tempo em sala de aula
para tirar as dúvidas dos alunos e desenvolver atividades práticas de aplicação do
conhecimento. A inversão da sala de aula possibilita a ampliação da sala de aula, uma
vez que, permite constante interligação entre ambientes físicos e digitais. A Figura 11,
mostra a ordem dos protagonistas no processo de ensino-aprendizagem em um
ambiente de sala de aula no modelo tradicional e invertido.

PROFESSOR
ALUNO (em
sala de aula)
ALUNO (tarefa
de casa)

ALUNO (tarefa
de casa)
PROFESSOR
ALUNO (em
sala de aula)

invertidode ensinoModelo
tradicional
Figura 11.
Ordem
dos protagonistasModelo
no processo
aprendizagem em diferentes ambientes.
Fonte: Elaborada pela pesquisadora.

O uso da sala de aula invertida possibilita a assincronia, possibilitando a
diferenciação do ensino para cada aluno, pois a aprendizagem não acontece sempre
no mesmo local e no mesmo ritmo. O ritmo da aula se torna adequado às condições
de cada aluno, personalizando a aprendizagem. Desse modo os alunos com mais
dificuldades podem assistir as aulas gravadas quantas vezes forem necessárias
(BERGMANN; SAMS, 2012)
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Cabe também destacar que a sala de aula invertida não é autodidatismo, não
é a eliminação do professor do processo ensino-aprendizagem. A sala de aula
invertida dá um papel mais ativo ao aluno que tem o professor como guia, um tutor. É
sempre bom lembrar que lecionar é muito mais que transmitir bom conteúdo, os
professores também devem inspirar, encorajar, ouvir. Dessa forma, a interação alunoaluno aumenta em sala de aula. Os alunos passam a trocar mais ideias entre si sobre
o conteúdo contribuindo dessa forma para a construção do aprendizado dos colegas.
Para atuar de forma eficaz como professor em uma sala de aula invertida
Bergmann e Sams (2012) consideram indispensáveis algumas características: 1) o
professor precisa dominar o conteúdo; 2) o professor deve ser capaz de admitir que
não sabe a resposta para as perguntas dos alunos e deve pesquisar com eles; 3) o
professor deve ser capaz de se movimentar durante a aula de modo não linear; e 4) o
professor necessita abdicar do controle do processo de aprendizagem dos alunos.
Uma vez que o aluno já estudou a matéria em casa, a aula passa a ser mais
produtiva e o tempo é melhor aplicado; a demais o professor passa a ter menos o
papel de “expositor” e mais de orientador. A prática da sala invertida uma forma de
concretizar a ideia de que o professor é um mediador e o aluno é o protagonista.
Desse modo, o estudante se desenvolve de forma mais abrangente porque aprende
o que necessita ser aprendido de acordo com seu ritmo.
Sabemos da dificuldade que os estudantes, sobretudo aqueles acomodados ao
ensino tradicional, tem de desbravarem por si só em busca do conhecimento. No
entanto, a metodologia da sala de aula invertida busca quebrar essa acomodação do
aluno sendo um grande desafio por exigir que tanto os alunos quanto os professores
saiam da zona de conforto.
Sem dúvida, é uma mudança intensa. Esse modelo de ensino demanda muito
mais dedicação uma vez que os estudantes devem antes estudar sozinhos em casa.
Desse modo, o aluno passara a ser autor de seu próprio aprendizado em conjunto ao
professor.
Podemos observar que a sala de aula invertida como modelo de ensinoaprendizagem contribui para formar alunos autônomos por meio do estudo fora da
sala de aula. Apesar da resistência inicial que pode haver de alunos acomodados
com o modelo de ensino tradicional, uma vez vencida essa barreira os alunos passam
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a aprender de forma autônoma e desenvolvem habilidades que serão úteis para a
aprendizagem de qualquer conteúdo no futuro. Outro aspecto importante da sala de
aula invertida é o uso das tecnologias de comunicação tanto dentro fora da sala de
aula.
A proposta deste estudo é utilizar a ferramenta tecnológica da RA, a fim de criar
conteúdos digitais e disponibilizá-los aos alunos no modelo da sala de aula invertida.
O professor introduzirá o tema ou assunto e motivará o aluno a realizar a(s) tarefa(s)
através do ambiente de RA que será visualizado pelo DM. O aluno terá autonomia
sobre seu ritmo de estudo e poderá revisitar o conteúdo quantas vezes considerar
conveniente. Observa-se que nas aulas de língua inglesa, alguns alunos apresentam
maior dificuldade na compreensão auditiva dos textos e diálogos apresentados no
livro. Contudo, o tempo limitado da sala de aula não possibilita que o professor repita
os áudios várias vezes para atender às dificuldades de um grupo de alunos. Neste
modelo, o aluno poderá escutar os áudios até compreender completamente o texto,
desenvolvendo assim, sua habilidade auditiva.

4.2. As Tecnologias Móveis e o Ensino Híbrido

Na busca de uma interface entre práticas que ocorrem em sala de aula e seus
desdobramentos extraclasse, num tempo de alunos pertencentes à Geração Digital,
acreditamos que o Ensino Híbrido (Blended Learning) é dotado de uma concepção
epistemológica que dá conta de auxiliar no delineamento de um planejamento de
programa de ensino de línguas estrangeiras/adicionais apoiado na tecnologia digital
móvel. Souza (2015), apresenta uma abordagem híbrida de ensino com uso do
WhatsApp Messenger como um espaço virtual interativo, colaborativo e autônomo de
apoio ao ensino e à aprendizagem de línguas. Nesse tipo de interação, a mediação
do processo é bidirecional, centrada na colaboração e reciprocidade entre os
parceiros.
A partir da concepção epistemológica da sala de aula invertida, o professor
mediador pode utilizar os recursos oferecidos pelos DMs para fornecer material
linguístico-discursivo aos alunos como tarefa para casa. Souza (2015) ressalta que
cabe ao professor também atuar como parceiro de troca verbal no ambiente virtual,
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atentando, porém, para o fato de que os alunos precisam se sentir à vontade, sem
que pensem que estão sendo monitorados ou fiscalizados pelo professor. Dessa
maneira, o tempo em encontros presenciais em sala pode ser dedicado a atividades
didáticas mais do que a pura exposição de conteúdos, permitindo ao docente a real
oportunidade de atuar como guia dos alunos, dando a devida atenção à diversidade.
Dentre outros aspectos, salienta-se que utilizar aplicativos de TMs como
ferramenta de apoio ao processo ensino-aprendizagem de línguas representa uma
possibilidade de uso de linguagem dinâmica através de um recurso tecnológico que
faz parte da realidade cotidiana dos jovens atuais. Essa tecnologia pode ajudar a
promover o intercâmbio de ideias entre os participantes, uma maneira de ensinar e
aprender de forma descentralizada, estimulando a capacidade de produção dos
alunos e permitindo o desenvolvimento de habilidades comunicativas.
Para este trabalho, apresentamos uma proposta de desenvolvimento de
ambiente em RA personalizado pelo professor no LD e a visualização deste ambiente
ocorrerá através de um DM. Na Seção seguinte, apresentamos os procedimentos
metodológicos adotados para o desenvolvimento deste estudo.
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5. MODELOS TEÓRICO-PRÁTICOS PARA PESQUISA EM EDUCAÇÃO

Nesta Seção são apresentados os conceitos de três modelos teórico-práticos
utilizados durante a investigação, desenvolvimento e implementação da proposta de
aplicação de ambientes em RA no ensino híbrido, assim como a finalidade desses
modelos para esta pesquisa. Estes modelos foram apresentados à pesquisadora
durante o estágio de doutorado-sanduíche na Georgia Tech e em seguida decidiu-se
pela utilização dos mesmos neste estudo.

5.1 DBR - Design-based Research (Pesquisa baseada em Desenvolvimento)

Para o desenvolvimento e aplicação dos ambientes em Realidade Aumentada
(RA) propostos neste trabalho, optamos pela utilização de uma metodologia de
investigação conhecida como Design-Based Research (DBR), ou Pesquisa Baseada
em Desenvolvimento. De acordo com os autores Anderson e Shattuck (2012), a DBR
é uma metodologia desenvolvida por e para educadores que buscam soluções
práticas e inovadoras que possam preencher a lacuna entre pesquisa e prática na
educação formal. Ann Brown (1992), considerada a precursora neste modelo de
investigação, defende que “uma intervenção efetiva deve ser capaz de migrar da sala
de aula experimental para às salas de aula comuns, operadas por e para estudantes
e professores comuns, apoiados por ferramentas tecnológicas” (BROWN, 1992, p.
143, tradução nossa).
As análises dos estudos sobre a DBR apontam que a discussão gerada em
torno dessa metodologia baseia-se na “inadequação dos modelos de pesquisa para o
desenvolvimento de aplicação em educação” (MATTA et al., 2014, p. 25).
Principalmente no que se refere às tecnologias educativas, as inúmeras pesquisas
relacionadas ao tema não é proporcional às transformações que se podem observar
na prática pedagógica e no cotidiano escolar, dado à pouca aplicabilidade dos
resultados obtidos (MATTA et al., 2014). De acordo com os autores, a metodologia
alia educação às novas tecnologias e contribui para otimizar pesquisas aplicadas em
educação. Segundo Moreira (2008), as pesquisas sobre o uso das tecnologias na
educação careciam de maior aprofundamento metodológico e teórico. Portanto, a
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abordagem surge a partir da pesquisa em educação, especialmente no contexto das
tecnologias educacionais. Este trabalho tem como proposta desenvolver uma
proposta de utilização da RA em ambiente de Ensino Híbrido de forma que esta,
represente uma intervenção prática, inovadora, colaborativa e iterativa, atendendo
assim as características fundamentais da metodologia DBR, conforme consideram
Mckenney e Reeves (2013):
1- Teoricamente orientada: É orientada por pesquisas relevantes, teorias e
descobertas empíricas. A proposta teórica norteará a construção do design
educacional proposto.
2- Pragmática: A pesquisa é pragmática porque se preocupa com a construção
do conhecimento utilizável e soluções práticas para os problemas do cotidiano.
3- Intervencionista: é empreendida para fazer uma mudança em um
determinado contexto educacional. As intervenções são realizadas na prática
em contextos reais, porém o desenvolvimento da pesquisa só é possível a partir
de uma investigação científica de natureza aplicada (MATTA et al., 2014).
4- Colaborativa:

requer a

experiência

e o

diálogo

entre parcerias

multidisciplinares, incluindo pesquisadores, profissionais e outras vezes,
especialistas, programadores ou facilitadores.
5- Iterativa: o caráter colaborativo da DBR permite que a pesquisa desenvolvase através de múltiplos ciclos de investigação: planejamento, desenvolvimento,
teste e revisão.
6- Adaptativa: o design da pesquisa geralmente é modificado de acordo com
informações emergentes. Essa característica de permanente adaptabilidade
confere à DBR a possibilidade de constante autoavaliação processual e
refinamento dos resultados encontrados.
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A figura 12 exemplifica os ciclos de aplicação, análise, avaliação e validação
da DBR:
Tantas Aplicações
quanto necessárias

• Análise
• Avaliação
• Validação

Aplicação 1

Aplicação 2
• Análise
• Avaliação
• Validação

• Análise
• Avaliação
• Validação

Aplicação 3

Curto prazo - casos
Figura 12. Ciclos de aplicação, análise, avaliação e validação da DBR
Fonte: Adaptado de Matta et al. (2014)

De acordo com os autores, a longo prazo , as investigações vão se reforçando
o que pode possibilitar a identificação de relações causais mais abrangentes, embora
sempre questionáveis a cada novo caso de aplicação. Os ciclos representam
oportunidades de testes e verificações de possíveis problemas para a validação da
proposta de ambiente em RA aplicada em Livro didático. Assim, será observado se a
proposta encontrada colaborativamente atende aos grupos, no que se refere a sua
efetividade para auxiliar no ensino e aprendizagem da língua inglesa. Cada ciclo
contribui para o aperfeiçoamento da proposta que depois de testada e implementada
continuará sendo avaliada para que, se for necessário, realizar novos ajustes para as
aplicações em diferentes contextos educacionais.
As etapas que compõem este estudo, foram desenvolvidas através de ciclos de
aplicação, análise, avaliação e validação de forma que, a pesquisa se construísse
através de relações causais mais amplas e gradativa. Estes ciclos estão
representados na Seção 6 deste trabalho.

102

5.4. TCAM: Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia

De acordo com as características fundamentais da metodologia DBR, a
pesquisa de investigação deve ser orientada por uma teoria ou descoberta empírica
que dê suporte à solução de uma prática pedagógica. Para nortear a criação e
desenvolvimento dos CDs, optamos pelos princípios da Teoria Cognitiva da
Aprendizagem Multimídia (TCAM) que tem como premissa a assertiva de que as
pessoas aprendem melhor através de palavras e imagens do que apenas através de
palavras (MAYER, 2014). Para o autor, a atual investigação envolve a intersecção da
cognição, instrução e tecnologia, com especial enfoque na aprendizagem multimídia.
Segundo este investigador e de acordo com o seu princípio, as pessoas aprofundam
mais os seus conhecimentos a partir de imagens e palavras do que apenas de
palavras isoladas. De acordo com os seus estudos, a informação processa-se através
de dois canais, o verbal e o visual. Se num processo de aprendizagem o professor
conduzir a sua explicação através de palavras e imagens, os alunos poderão aprender
com maior êxito. Se nos focarmos no sistema de verbalização entre professor aluno,
utilizando apenas palavras, os alunos terão maior dificuldade em recordar o que foi
dito pelo professor pouco tempo após a informação ter sido transmitida.
A Teoria busca compreender como esses signos devem ser utilizados para
desenvolver a aprendizagem do indivíduo com base em pesquisas empíricas
desenvolvidas pelo autor e em princípios consensuais da ciência cognitiva. Valendose de uma abordagem aristotélica, Mayer e Moreno (2005) explicam que o papel das
mensagens educacionais multimídia (modelo de comunicação que contém palavras e
imagens), é alcançar o aprendizado através dos sentidos.
O termo Multimídia consiste na integração de informações na forma de
imagens (estáticas ou dinâmicas), áudio, textos, gráficos, animações e “outras mídias
capazes de armazenar, transmitir e processar informações de forma digital” (RIBEIRO
e ZORZAL, 2011, p. 5). Optou-se pela utilização da TCAM no desenvolvimento dos
CDs porque a Teoria oferece suporte sobre os modos como o multimídia e a RA
podem contribuir para o processo de ensino e aprendizagem, pois o CD personalizado
pelo professor deve ser orientado por princípios metodológicos de apresentação
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multimídia a fim de proporcionar a aprendizagem ativa. Dentre os princípios
estabelecidos pela TCAM, Mayer (2014) destaca:
(1)

Princípio

da

representação

múltipla.

Refere-se

à

abordagem

essencialmente através de palavras e imagens e não apenas por palavras.
(2)

Princípio da Personalização. Sugere a apresentação multimídia através

de conversação de texto informal. Para o autor, os alunos podem estar mais
dispostos a aprender a partir de palavras apresentadas em estilo coloquial do
que num estilo formal, pois envolve-se no processo cognitivo de organização e
integração das informações.
(3)

Princípio de proximidade espacial. Quando as palavras e imagens

correspondentes estão próximas em vez de distanciadas, por exemplo no
mesmo ecrã.
(4)

Princípio de proximidade temporal. Quando palavras e imagens são

apresentadas simultaneamente em vez de sucessivamente.
(5)

Princípio de coerência. Quando palavras, imagens ou sons não

relevantes para o assunto são excluídos.
(6)

Princípio de modalidade: Quando se utiliza animação e narração em vez

de animação e texto escrito
(7)

Princípio de redundância: Quando se utiliza animação e narração em vez

de animação, narração e texto.

Na Figura 13, Mayer (2014) revela como imagens e palavras são assimiladas
através de uma apresentação multimídia entrando na memória sensorial através da
audição e visão.
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Figura 13. Processamento de informação.
Fonte: Adaptado de Mayer (2014)

No seu modelo cognitivo, o autor defende que as imagens e as palavras são
assimiladas através de uma apresentação multimídia entrando na memória sensorial
através dos olhos e dos ouvidos. A memória sensorial permite que as imagens e o
texto sejam guardados pela memória visual como imagens visuais exatas num curto
período temporal e que as palavras ditas e outras sonoridades sejam retidos como
imagens exatas pela memória sensorial auditiva, também num curto espaço de tempo.
A aprendizagem multimídia ocorre na memória do trabalho. Esta é usada para
reter conhecimentos na consciência ativa e para os manipular. A memória do trabalho
baseia-se na modalidade sensorial visual e auditiva, aqui entram as representações
visuais das imagens, imagens sonoras das palavras. Nesta memória estão ainda dois
modelos de representação do conhecimento, o modelo pictórico e o modelo verbal.
A aprendizagem multimídia tem ainda em consideração a memória de longo prazo
onde estão guardados os conhecimentos antecedentes do aluno. A memória a longo
prazo possui uma capacidade de armazenamento de conhecimento bastante extenso,
mas para mobilizarmos estes conhecimentos temos de os trazer para a memória de
trabalho.
Dessa forma, o Quadro 4 apresenta a combinação dos modelos teóricos desta
pesquisa através dos conceitos e principais abordagens das duas grandes áreas que
são discutidas neste estudo: a Realidade aumentada e o Ensino Híbrido. A partir dos
modelos apresentados e dos dados obtidos até o momento através da revisão de
literatura, é possível relacionar a TCAM aos principais conceitos da RA e do Ensino
Híbrido.
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Quadro 4. Correlação das principais características entre as teorias.

REALIDADE AUMENTADA
(AZUMA, 2001; DUNLEAVY
AND DEDE, 2014)

TCAM
(MAYER, 2005, 2014)

ENSINO HÍBRIDO
(HORN; STAKER, 2015)

Combina o mundo real com O
aluno
objetos virtuais dentro do representações
ambiente real.
através
do
multimídia.
Tecnologia
que
permite
interatividade em tempo real

Enriquece o ambiente real com
informações,
imagens
e
objetos virtuais.

Permite criar e selecionar seu
próprio objeto RA

O conteúdo da RA tem por
objetivo ampliar a informação
estática de um ambiente real.

Inovação tecnológica

constrói O professor disponibiliza a
mentais aula
que
seria
dada
ambiente presencialmente em algum
ambiente virtual para o aluno
acessar.
Concentra-se
na O primeiro contato com o
aprendizagem multimídia conteúdo
novo
ocorre
como parte da distribuição através
da
interação
de
cognição
e
de exclusivamente
com
a
conhecimento favorecendo tecnologia.
experiências
de
aprendizagem interativa e
colaborativa.
A combinação de imagens Possibilita
uma
e palavras promovem um aprendizagem assíncrona
aprendizado mais profundo através de um recurso digital
dos estudantes.
onde o aluno redesenha seu
ritmo em seu tempo e
espaço.
Considera
que
as Possibilita a construção
mensagens educacionais individual e coletiva do
multimídia
devem
ser aluno.
compatíveis com a forma
como
as
pessoas
aprendem.
O papel da tecnologia
O conhecimento é
instrucional centrado no
consolidado na sala de aula
aluno é servir como
através de discussões e
ferramenta que aumente o
compartilhamento das
poder da cognição.
informações.
Inovação teórica
Inovação pedagógica

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

5.3. SUS (System Usability Scale): Instrumento de coleta de dados

Para identificar os aspectos de usabilidade, tanto do professor quanto do aluno,
na manipulação dos ambientes em RA, optou-se por utilizar o teste de usabilidade do
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SUS (System Usability Scale), desenvolvido em 1996 por John Brooke, normalizado
e disponibilizado gratuitamente pela Digital Equipment Corporation17.
De acordo com (Preece e Benyon, 1993), o termo “usabilidade” na interação
homem-computador (IHC) é um conceito chave para entender

os

sistemas

que

apresentem facilidade de aprendizagem e de utilização. Para Preece e Benyon (1993),
a usabilidade pode garantir que os sistemas sejam tão fáceis de aprender quanto
agradáveis de usar, mas outros aspectos também podem ser considerados na escolha
de um sistema, tais como: a eficácia e a eficiência relacionadas com o seu uso. A
norma NBR ISO 9241-11, considera a usabilidade como uma “medida na qual um
produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos
com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto específico de uso” (ABNT, 2011,
p.3).
A norma ISO 9241-11 (1998) define usabilidade como “[...]a capacidade de um
produto ser utilizado por usuários específicos para atingir objetivos específicos com
eficácia, eficiência e satisfação em um contexto específico de uso[...].” Um produto
com uma boa eficácia permite que seus usuários alcancem seus objetivos iniciais de
interação. Caso o usuário não atinja os seus objetivos, ele entrará em desuso, mesmo
que seja agradável. Quando dizemos que um produto tem eficiência, associamos à
ideia da quantidade de esforço necessário para atingir determinado objetivo no menor
tempo possível e com a mínima quantidade de erros. A satisfação relaciona-se à
qualidade do uso, faz referência ao nível de conforto que o usuário sente ao utilizar a
interface para alcançar seus objetivos.
Considerando

a

satisfação,

como

o

sentimento

de

prazer

ou

de

desapontamento resultante da comparação do desempenho esperado pelo produto
(ou resultado) em relação às expectativas do usuário, é possível analisar esse
sentimento quantitativamente pelos questionários (SOARES, 2004). É importante
ressaltar que, quando um questionário avalia a satisfação dos usuários de um
software, está também investigando o grau de usabilidade observado na interação e

17

A Digital Equipment Corporation (DEC) foi a companhia dos Estados Unidos pioneira na indústria
de computadores. Foi comprada pela Compaq, que por sua vez se fundiu com a Hewlett-Packard.
Em 2006 as suas linhas de produtos passaram a ser produzidas sob o nome. Disponível em:
<http://gordonbell.azurewebsites.net/digital/decmuseum.htm>. Acesso em: 10 set. 2017.
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nos resultados obtidos. Dessa forma, o avaliador acaba também aferindo os
parâmetros relativos à eficiência do sistema e de suas interfaces (MEDEIROS e
CYBIS, 2000 apud ENDLER, 2000; SANTOS, 2003). Para organizar as respostas, a
melhor alternativa para esse tipo de avaliação, é dispô-las em escalas, para depois
que as perguntas terem sido respondidas, serem tabuladas para obtenção de dados
quantitativos do nível de satisfação dos usuários (KOTLER, 2003; SANTOS, 2003).
Em um estudo meta-analístico publicado por Bangor et al. (2008) foram
revisados mais de 3.500 resultados do SUS e foi identificada uma estreita correlação
entre outras avaliações subjetivas de usabilidade e o próprio SUS. Numa pesquisa
realizada por Brooke (2003), foram identificados 5.000 estudos utilizando o SUS e
mais de 1.200 citações em publicações acadêmicas.
Além disso, os autores Tenório et al. (2011) apresentaram fortes índices de
consistência mesmo para pequenos tamanhos de amostra. Os autores sustentam que
mesmo com apenas doze participantes, o SUS atingiu os mesmos resultados que um
tamanho de amostra maior em pelo menos 90% dos casos examinados.
Portanto, este estudo valeu-se do questionário SUS para avaliar a aplicação do
ambiente em RA no LDI, considerando que para a sondagem da satisfação de
usuários de sistemas computacionais, esta estratégia tem sido comumente mais
usada. Segundo Queiroz e Turnell (2004, p.35),

[...] questionários de usabilidade possibilitam ao avaliador o retorno de
informações relativas a atitudes, opiniões e preferências do usuário de
sistemas computacionais. Em suma, uma síntese do ponto de vista do
usuário, que será tanto mais fidedigna quanto mais bem elaborada for
a arguição do usuário sobre o tema de interesse e quanto mais
representativa da população-alvo for a amostra selecionada pelo
avaliador.

O teste é composto por 10 afirmações que abordam diversas experiências do
usuário ao utilizar um sistema e apresenta bons resultados de fidelidade mesmo em
amostra de pequena dimensão e número reduzido de questões. As questões
padronizadas pelo SUS (Apêndice 1) foram adaptadas (Apêndice 2) e validadas por
pares especialistas.
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A usabilidade pode ser dividida em cinco critérios básicos propostos por Nielsen
(2003) e reconhecidos por Tenório et al. (2011) nos itens que compõem o questionário:
• Facilidade de aprendizagem (itens 3,4,7 e 10) – O sistema deve apresentar
facilidade de uso permitindo que, mesmo um usuário sem experiência, possa ser
capaz de produzir algum trabalho satisfatoriamente
• Eficiência (itens 5, 6 e 8) – O sistema deve ser eficiente em seu desempenho
apresentando um alto nível de produtividade.
• Facilidade de Memorização (item 2) – Suas telas devem apresentar facilidade
de memorização, permitindo que usuários ocasionais consigam utilizá-lo mesmo
depois de um longo intervalo de tempo.
• Minimização dos erros (Item 6) – A quantidade de erros apresentados pelo
sistema deve ser o mais reduzido possível, além disso, eles devem apresentar
soluções simples e rápidas mesmo para usuários iniciantes. Erros graves ou sem
solução não podem ocorrer.
• Satisfação (itens 1, 4 e 9) – O sistema deve agradar ao usuário, sejam eles
iniciantes ou avançados, permitindo uma interação agradável.

Portanto, neste trabalho, classificamos as 10 perguntas adaptadas do SUS em:
i) Avaliação de Satisfação: itens 1, 4 e 9; ii) Avaliação de Eficiência: itens 2,5,6 e 8: iii)
Avaliação de Eficácia: itens 3,7 e 10.
Segundo Cybis (2003), existem 3 técnicas de usabilidade que podem ser
classificadas quanto ao objetivo da pesquisa:
1.

Técnicas Prospectivas: Utiliza questionários e entrevistas

2.

Técnicas Preditivas: Avaliação Analítica, Heurística e Inspeções por Checklist.

3.

Técnicas Objetivas: Ensaios de Interação e observação do usuário.

Nesta pesquisa, optou-se pela Técnica Prospectiva através da coleta de dados
do questionário e pela Técnica Objetiva, que nos ajudou a observar e monitorar a
interação do aluno com o sistema assim como, suas expressões e opiniões durante
as aplicações durante os ensaios em sala de aula. O Questionário do SUS foi
escolhido como instrumento para avaliação de usabilidade deste estudo por ser um
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instrumento gratuito, com pequeno número de questões e a necessidade de um
instrumento objetivo para avaliar se o ambiente de RA, personalizado pelo professor
e visualizado pelo aluno através de um DM, facilitou o acesso ao conteúdo virtual da
disciplina.
O questionário utiliza a escala Likert18, para verificar as experiências de
interação do aluno quanto à eficiência, eficácia e satisfação. Cada assertiva tem uma
escala de avaliação que está entre 1 (discordo plenamente), 2 (discordo), 3 (neutro),
4 (concordo) e 5 (concordo plenamente). De acordo com Sauro (2009), a média
satisfatória do SUS é 68 e a interpretação dos dados seguem a Tabela 10:
Tabela 10. Interpretação dos dados do SUS
Pontuação do SUS

Nota

Classificação

> 80.3

A

Excelente. Indica alta satisfação.

68 – 80.3

B

Satisfatório. Indica boa aceitabilidade do sistema.

68

C

Bom. Indica a média de aceitabilidade do sistema.

51 – 68

D

Fraco. Indica que o sistema necessita de reavaliações.

< 51

F

Muito fraco. Indica que o sistema necessita de completa
reestruturação.
Fonte: Adaptado de Sauro (2009).

As declarações dos itens ímpares são redigidas de forma positiva e as
afirmações dos itens pares, de forma negativa. A contribuição de cada item de
pontuação varia de 0 a 4. Para os itens ímpares, a contribuição da pontuação é a
posição da escala marcada pelo participante menos um (x-1). Para os itens pares, a
contribuição equivale a 5 subtraído da posição marcada (5-y). Multiplica-se a soma
das pontuações por 2,5 para obter a pontuação geral do SUS, conforme o exemplo:
((X-1)+(5-Y))*2,5.
O resultado do SUS é a soma da contribuição individual de cada item,
classificado como índice de satisfação do utilizador. O resultado dos questionários

18

A escala Likert é um tipo de escala de resposta psicométrica usada em questionários principalmente
voltada para a pesquisa de opinião. Os resultados obtidos nesta escala sugerem o nível de
concordância com uma afirmação (LIKERT, 1932).
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aplicados aos sujeitos do grupo A e B foi obtido através de uma planilha de dados
elaborado e disponibilizado gratuitamente pela Satori Interactive19, que visa a calcular
a média na escala SUS de cada participante.
A NBR ISO 9241-11 ressalta que os aspectos de usabilidade são dependentes
do contexto uso e que o resultado a ser obtido dependerá das circunstâncias
específicas nas quais o produto é utilizado. A Figura 14 demonstra a estrutura de
usabilidade utilizada neste estudo, adaptada da ABNT (2011).

Figura 14. Estrutura de usabilidade
Fonte: Adaptado de ABNT (2011).

O contexto de uso no qual se insere este trabalho é a modalidade do ensino
híbrido, que tem como componentes os usuários (alunos), a tarefa que será realizada,
o equipamento (DMs) utilizado para a realização da tarefa e o ambiente em RA. Todos
os itens se agregam para a viabilização da proposta mediante os resultados de uso
(eficácia, eficiência e satisfação). O objetivo da aplicação do teste de usabilidade na

19

Empresa de inovação digital, soluções corporativas e análise de dados, localizada na Geórgia,
EUA.
Disponível
em:
<http://satoriinteractive.com/wp-content/uploads/2015/09/Satori-SUSCalculator.xls>. Acesso em: 10 set. 2017.
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etapa de implementação deste estudo é identificar a percepção dos usuários na
utilização dos ambientes em RA inseridos no contexto do ensino híbrido, a fim de
ampliar a informação do LD em língua inglesa.
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6. DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO

Nesta Seção apresentamos o desenvolvimento metodológico que precede à
análise e discussão dos dados coletados neste estudo. Para melhor compreensão
deste procedimento, evidencia-se novamente, a questão principal e o objetivo geral:
De que forma uma proposta de ambiente em realidade aumentada personalizada
pelo professor no livro didático pode contribuir para o processo de ensino e
aprendizagem da língua inglesa?
Para buscar a resposta da questão, estabeleceu-se que o objetivo geral desta
tese é desenvolver e analisar uma proposta de personalização de livro didático
de Língua Inglesa através da utilização da tecnologia RA aplicada ao livro
didático na modalidade do Ensino Híbrido. Esta proposta foi aplicada aos alunos
de língua inglesa do Centro de Línguas do IF Fluminense (CELIFF) na modalidade
do Ensino Híbrido (Blended Learning) para auxiliar no processo de ensino e
aprendizagem do idioma.
Quanto à forma da abordagem do problema, optou-se pela metodologia mista
(quali-quanti), apontado por Creswell (2010) como um projeto exploratório
sequencial, iniciando com coleta de dados e análise qualitativa e, posteriormente,
realizando coleta e análise de dados quantitativa e a interpretação de toda a análise.
Com relação aos objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva e
exploratória (KAUARK et al., 2010), pois envolve levantamento bibliográfico e
bibliométrico e experiências práticas relacionadas ao problema pesquisado, além de
análise de conteúdos para facilitar a compreensão.
Quanto

aos

procedimentos

técnicos,

optou-se

pela

metodologia

de

investigação denominada DBR – Design-Based Research (Pesquisa baseada em
desenvolvimento) (MATTA et al., 2014; ANDERSON e SHATTUCK, 2016) descrito na
subseção 5.1 para o desenvolvimento e implementação dos ambientes em RA. Os
instrumentos de coleta de dados foram, essencialmente, observação 20 sistemática,

20

Nas diversas observações realizadas a pesquisadora foi um observador revelado (MOREIRA,
CALEFFE, 2008), ou seja, sua identidade foi revelada, assim como o objetivo da pesquisa.
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observação participante, questionários (estruturado e teste de usabilidade [SUS]) e
relatos dos alunos em diário de campo em sala de aula.
Na observação sistemática procurou-se observar os eventos à medida que
ocorrem naturalmente, influenciando o mínimo possível o desenvolvimento das
atividades (FLICK, 2004). Moreira e Caleffe (2008) complementam afirmando que na
referida observação o pesquisador não se envolve com os participantes do estudo e
tem por objetivo apenas observar o comportamento dos participantes. Os
comportamentos incluem o que as pessoas dizem e fazem. Este tipo de observação
pode ser definido como a necessidade de estudar e entender pessoas, no ambiente
natural da mesma. Considera-se que, na prática, a presença do observador quase
sempre interfere na rotina observada. Afinal, o pesquisador não é membro integrante
do contexto observado o que pode causar atitudes diferentes das habituais nos
indivíduos observados (FLICK, 2004; MOREIRA; CALEFFE, 2008). Este fato é uma
limitação desta técnica de coletas de dados, sendo assim é importante que a
interferência do observador seja considerada na análise dos dados.
Na observação participante, o pesquisador integra-se e participa das
atividades do grupo. Este tem uma postura reflexiva perante o observado, tomando
notas, registrando e recolhendo dados por meio dos instrumentos que julgar
convenientes no desenrolar da investigação (MOREIRA; CALEFFE, 2008). Não há
imposição de limite à investigação, nem estrutura de análise definida, a priori. Dessa
forma, é possível ter uma visão mais ampla da situação e levar em consideração
vários aspectos, sem isolá-los uns dos outros (KAUARK et al., 2010). A observação
participante é muito usada nas ciências sociais, porém tem sido utilizada por
pesquisadores que adotam diferentes abordagens teóricas, porém com algumas
adaptações. Outras vantagens dessa observação é que aspectos não usuais podem
ser notados e que é possível explorar tópicos que podem ser desconfortáveis para os
participantes discutirem (CRESWELL, 2010). É importante ressaltar que, durante uma
observação participante, nem sempre é possível fazer anotações durante o processo,
o que exige disciplina e boa memória do observador (KAUARK et al., 2010) ou a
utilização de equipamentos específicos (gravadores, filmadoras, etc.). Quando o
registro não for feito durante a observação (visando a evitar perturbar o grupo e os
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acontecimentos), este deverá ser redigido logo ao final da observação para que os
detalhes não sejam esquecidos.
Complementando a observação participante, foram utilizados questionário
estruturado e testes de usabilidade. Estes instrumentos permitiram captar possíveis
informações não identificadas na observação sistemática, ou mesmo, confirmar o que
foi registrado nas interações da comunidade de prática.
O questionário foi utilizado por permitir entre outras vantagens o anonimato
nas respostas, a resposta no momento de conveniência e não expor os pesquisados
à influência das opiniões e do aspecto pessoal dos entrevistadores. No entanto, esta
técnica impede o conhecimento das circunstâncias em que foi respondido, o auxílio
ao pesquisado e não garante que a maioria das pessoas o devolva devidamente
preenchido. (KAUARK et al., 2010). No contexto desta pesquisa, as vantagens
superam as limitações. É importante ressaltar que durante a intervenção, o
questionário foi utilizado juntamente com a observação participante e sistemática. A
utilização de mais de uma técnica de coleta de dados permite uma melhor triangulação
de fontes e de métodos (KAUARK et al., 2010). Os questionários aplicados nesta
pesquisa foram: questionário estruturado para a caracterização dos sujeitos e dois
questionários de usabilidade do SUS (System Usability Scale).
Como local de pesquisa, optou-se pelo CELIFF (Centro de Línguas do IFF)
por se constituir o local de atuação da pesquisadora como professora de língua inglesa
do ensino básico, técnico e tecnológico do IFFluminense. O CELIFF constitui-se
um lócus de caráter educativo, cultural e social, na perspectiva de difundir e aprimorar
o ensino de línguas nos campi de abrangência do IFF e tem por finalidade: (a) oferecer
à comunidade interna atividades de ensino na forma de cursos de línguas, cursos
temáticos, oficinas e atividades culturais e (b) constituir-se em espaço de observação
e pesquisa em relação ao processo de ensino e aprendizagem de línguas.
O CELIFF iniciou suas atividades em 2010 a partir da constante solicitação de
cursos de idioma à Instituição. Uma das demandas estava relacionada à necessidade
do desenvolvimento das habilidades de produção oral em língua estrangeira e a
inserção do Instituto no cenário internacional. Inicialmente a oferta dos cursos foi
destinada para a língua inglesa e, posteriormente foram ofertadas vagas para a língua
espanhola. Atualmente, o CELIFF oferece vagas para os alunos matriculados no IFF
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e para os servidores. Possui seis níveis de ensino para os quais, o candidato, pode
ingressar através do processo seletivo interno por sorteio de vagas no módulo 1 ou
teste de nivelamento para os níveis 2 a 6. Este processo ocorre a cada troca de
semestre letivo de acordo com o calendário do Instituto. O mesmo procedimento é
aplicado para os ingressos no curso de língua espanhola, diferenciando-se apenas a
quantidade de módulos, totalizando quatro. O Quadro 5 mostra a quantidade das
turmas, docentes e características da infraestrutura do CELIFF:
Quadro 5. Caracterização do local da pesquisa – CELIFF.
Quantidades de Professores do

7 (5 de língua inglesa e 2 de língua

Quadro Efetivo

espanhola)

Alunos matriculados em língua

451

inglesa no calendário 2017/2
Quantidade de turmas de inglês em

23

2017/2
Infraestrutura

2 salas de aula convencionais com carteiras e
TV, 1 laboratório composto de 30
computadores, sala para secretaria.

Recursos Tecnológicos

Salas equipadas com TV; Laboratório com 30
computadores conectados à Internet; Projetor;
Quadro interativo

Fonte: Dados da Pesquisa. Elaborado pela pesquisadora.

Os seis módulos oferecidos pelo CELIFF são divididos por semestre letivo
totalizando três anos e utiliza, predominantemente, a metodologia da abordagem
comunicativa que visa à comunicação de ideias e informações através da prática
integrada das habilidades linguísticas e comunicativas do aluno, permitindo um
aprendizado mais natural (OLIVEIRA, 2014). O objetivo do curso é que o aluno
conclua os três anos atingindo um nível intermediário de fluência do idioma.
Para definir o conjunto de métodos adotados no desenvolvimento deste estudo,
optamos por dividir os procedimentos metodológicos em três etapas (Quadro 6) e
classificar os sujeitos da pesquisa em grupo A e grupo B:
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Sujeitos do grupo A: Alunos do módulo 2 de língua inglesa do CELIFF (Centro
de Línguas do IFF) na cidade de Campos dos Goytacazes, RJ.
Sujeitos do grupo B: Professores do IFF de diferentes áreas do conhecimento.

Quadro 6. Etapas da Pesquisa

Etapa 1

Etapa 2

Investigação e seleção
de uma plataforma de RA
que preencha os critérios
adotados neste trabalho.

Etapa 3

Desenvolvimento
de Implementação
do
ambiente
em
RA ambiente RA em sala de
sobreposto
ao
livro aula análise e discussão
didático e estudo de dos dados.
implementação.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora

A etapa 1 refere-se à investigação da pesquisa. Neste momento, discorreu-se
sobre a revisão da literatura em aplicações da RA no cenário atual e analisaram-se 10
plataformas voltadas para à Educação a fim de, selecionar uma para a execução da
Etapa 2. Ainda nesta etapa, foram definidos os sujeitos da pesquisa e realizados os
testes para o desenvolvimento de ambientes em RA. Esta etapa foi detalhada na
subseção 6.1.
A etapa 2 desta pesquisa compreende o desenvolvimento dos ambientes em
RA e o estudo de implementação. Neste momento, as informações levantadas na
etapa 1 foram utilizadas para o delineamento dos objetivos do trabalho e para o planejamento de atividades voltadas para o alcance desses objetivos. O desenvolvimento
dos ambientes foi norteado pela TCAM (Teoria Cognitiva de Aprendizagem
Multimídia), apresentado na subseção 5.4.
Ainda nesta etapa, foram realizados: i) o programa de doutorado-sanduíche
nos EUA; ii) a elaboração dos instrumentos de coleta de dados (questionários) da
pesquisa; iv) o estudo de implementação dos ambientes desenvolvidos para o
CELIFF. A descrição desta etapa é detalhada na subseção 6.2.
A etapa 3, implementação do ambiente de RA, compreende a execução da
pesquisa através da intervenção com os sujeitos dos grupos A e B.
A intervenção inicial e aplicação do questionário inicial (Apêndice 4) foram
aplicados aos sujeitos do grupo A de quatro turmas do módulo 2 dos turnos da tarde
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e noite, totalizando 84 alunos entre servidores do IFF e estudantes do IFF,
regularmente matriculados no CELIFF. A investigação teve como objetivo coletar
dados sobre: i) caracterização dos sujeitos; ii) relação dos alunos com as TICs; iii)
Percepção dos alunos sobre o material didático do Touchstone e iv) conhecimento
sobre a tecnologia da RA.
A intervenção com os sujeitos do grupo A por meio do teste de usabilidade do
SUS (System Usability Scale) (Apêndice 6) foi aplicada em 2 turmas do mesmo
módulo (turmas da intervenção inicial), totalizando 46 alunos respondentes. Este nível
foi escolhido por não se tratarem de alunos iniciantes no CELIFF, por constituir-se o
nível com maior quantidade de alunos e por ser o nível que utiliza o mesmo LD
(touchstone) utilizado na Georgia Tech. O questionário foi entregue após as
intervenções com os ambientes em RA na modalidade do ensino híbrido, para
identificar os níveis de satisfação, eficácia e eficiência dos sujeitos.
A intervenção com os sujeitos do grupo B por meio de outro teste de usabilidade
do SUS (Apêndice 5), foi entregue após a realização de uma oficina de 4 horas
oferecida durante o CITI21. Participaram do curso, 16 professores do IFF que, ao final
responderam ao teste que foi disponibilizado através de ambiente de RA. A descrição
desta etapa é detalhada na subseção 6.3.
A Tabela 11 apresenta o cronograma das atividades realizadas durante as
etapas descritas:

21

O CITI é um Congresso Integrado da Tecnologia da Informação que ocorre a cada dois anos no IFF.
Esta oficina foi realizada no dia 08/11/2017 sob o tema “Aplicação de Realidade Aumentada
Personalizada pelo Professor em Material Didático”.

3

3

2

2

1

1

Etapa

Apresentação da proposta aos professores do CELIFF; desenvolvimento de
ambientes em RA em colaboração com dois professores do CELIFF; estudo
de implementação.
Implementação dos ambientes em RA no CELIFF; Aplicação dos
questionários de usabilidade (Sujeitos grupo A e B)
Oficina de desenvolvimento de ambientes em RA para professores do IFF e
aplicação do questionário de usabilidade.

Programa de estágio no exterior (doutorado-sanduíche). Desenvolvimento
de ambientes em RA e estudo de implementação piloto na Georgia Tech.

Atividades de investigação e seleção das plataformas de RA a partir
do Projeto de Pesquisa do IFF com 2 bolsistas PIBIC/IFF.
Realização de testes de desenvolvimento dos ambientes em RA
(pesquisadora e bolsistas).

Descrição das atividades

ago

jul

Maio

Abr

Mar

Fev

Jan

Nov
Dez

ago
set

Fonte: Elaborado pela pesquisadora

Out

2016
Jun

2016

2017
Jun

set

Tabela 11. Cronograma das atividades
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dez

nov
out
set

ago
jul

Maio

Mar
Abr

Fev

Jan

dez

nov

out
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6.1. Investigação (Etapa 1)

Na etapa de investigação, os conceitos e as possibilidades de aplicações com
a tecnologia da RA foram estudados e analisados através de um levantamento
bibliográfico e bibliométrico e análise de plataformas em RA disponíveis. A revisão
bibliográfica iniciou-se na definição do problema de pesquisa e perdurou até a
conclusão deste trabalho. Paralelamente à revisão bibliográfica, iniciou-se a pesquisa
exploratória para a investigação das plataformas RA voltadas para à Educação.
O estudo sinalizou que muitas aplicações em RA encontradas na literatura
apresentam limitações para personalização e do uso em contexto educacional devido
à dependência de equipamentos e conhecimento em programação computacional.
Diante disto, foram investigadas plataformas de desenvolvimento de RA que
superassem

as

limitações

diagnosticadas

e

apresentassem

características

apropriadas para fins educacionais.
Primeiramente foram identificadas 32 plataformas que, supostamente,
poderiam ser aplicadas na Educação. Após uma seleção, foram analisadas e
classificadas 10 plataformas em RA a fim de identificar aquela que atestasse os
critérios de usabilidade pré-definidos e, em seguida, o desenvolvimento de ambientes
em RA nesta plataforma. Para isso, contou-se com a colaboração de dois alunos
bolsistas do PIBIC da área de Ciências da Computação que selecionaram as
plataformas e realizaram os testes de usabilidade, aplicando as representações
multimídia (vídeos, sons e imagens) no livro Touchstone 1B.
Na seleção das plataformas de RA foram considerados cinco critérios,
sugeridos por Billinghurst (2002) necessários para classificar a funcionalidade de um
sistema RA, tais como:
1) Tipo de RA: visual e/ou localização geográfica.
2) Tipo de licença da plataforma: gratuita ou comercial;
3) Sistema operacional utilizado para dispositivo móvel: Android, iOS ou
Windows.
4) Tipo de marcador visual: se utiliza imagem, código QR, GPS, ou marcador criado
por programador visual.
5) Tipo de Multimídia: Imagens, áudios, vídeos, links e objetos 3D.
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Dentro dos critérios estabelecidos, buscou-se então selecionar plataformas
com licença gratuita, que oferecessem aplicativo para dispositivo móvel de preferência
operacionalizado através do sistema Android, permitissem a criação de objetos visuais
e possibilitassem a criação de RA através de imagens, vídeos e áudios.
Considerando a seleção desses critérios, o quadro comparativo (Quadro 7) a
seguir, categoriza as plataformas de acordo com as características previamente
estabelecidas:
Quadro 7. Categorização das plataformas de RA
PLATAFORMAS

Aurasma

Zappar

Tipo de RA

Marcador

Software

visual

Android

localização NÃO

4.0+

geográfica

iOS 8.0+

Visual

localização
geográfica

SIM

SIM
(versão
teste
30 dias)
SIM

Visionar

Mobile

Visual e

Visual e
Layar

Licença de Sistema

Visual

(versão
teste
100 dias)

IMAGEM

Visual

SIM

Augment

Visual

(versão
teste
30 dias)

e modelos 3D

QR CODE

Imagens, vídeos,

3.0+

+

áudios, links, textos, e

iOS 7.0+

IMAGEM

modelos 3D

Android
4.0+

Imagens, vídeos,
IMAGEM

iOS 8.0+

Android
4.0+

IMAGEM

iOS 7.0+

4.0+

áudios, links, textos,
votação e widgets

Imagens, vídeos,
áudios e links

Imagens, vídeos,
IMAGEM

iOS 7.0+
SIM

Imagens, vídeos, links

Android

Android
Wikitude

Multimídia

links, textos e
modelos 3D

Android
3.0+
iOS 7.0+

QR CODE

Modelos 3D e links
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Localização

Aris

geográfica

FreshAiR

TaleBlazer

Localização
geográfica

Localização
geográfica

NÃO

iOS 7.0+

QR CODE

Android
SIM

3.0+ iOS

NÃO

7.1+
Android
NÃO

4.0+

NÃO

iOS 7.1+

Imagens, vídeos,
áudios e links
Imagens, vídeos,
áudios, links, textos

Vídeos, áudios, links
e textos

A

7Scenes

Localização
geográfica

ndroid
NÃO

2.3.3+
iOS

NÃO

Imagens, vídeos,
áudios, links e textos

5.1.1+
Fonte: Dados da Pesquisa. Elaborado pela pesquisadora.

As plataformas Aris, FreshAiR, TaleBlazer e 7Scenes foram desconsideradas
por serem do tipo de RA baseada apenas em localização geográfica, impossibilitando
a utilização do livro didático como objeto real de ativação do conteúdo digital.
A plataforma Augment somente utiliza objetos 3Ds e hiperlinks como conteúdo
do seu ambiente em terceira dimensão e QR code como ativação, o que não é o ideal
já que o conteúdo de língua inglesa é passado através de vídeos, áudios, hiperlinks e
imagens; e a ativação do ambiente deve ser feita utilizando o livro didático.
Layar, Visionar e Wikitude possuem os quatros principais aspectos necessários
para o desenvolvimento do ambiente tridimensional, entretanto, possuem licenças
com valores elevados e as versões gratuitas de testes variam de 30 ou 100 dias,
impossibilitando o uso a longo prazo pelos estudantes e/ ou professores.
Aurasma é a plataforma que se destaca por ser gratuita por tempo ilimitado e
atender aos aspectos necessários para a criação do ambiente tridimensional lúdico e
interativo como a possibilidade de criação de ambiente em RA utilizando imagens,
vídeos e áudio, além do reconhecimento da RA através de qualquer imagem
previamente selecionada.
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6.1.1 Aurasma app

Aurasma é uma plataforma de RA, que permite o usuário visualizar o conteúdo
digital sobreposto à objetos ou imagens do mundo real através do uso de um DM.
O Aurasma se destaca por ser uma ferramenta gratuita por tempo ilimitado e
por atender os requisitos mínimos para a elaboração de um ambiente virtual
(denominado aura nessa aplicação) em RA interativo. A plataforma pertence à
empresa Hewlett-Packard (HP), é apoiada por dispositivos móveis que utilizam o
sistema Android e iOS, possui um estúdio de criação de conteúdos digitais online
(Aurasma Studio) e está em constante atualização. A criação do ambiente de RA é
realizada pelo próprio navegador de web ou pelo aplicativo do programa e para isso,
são necessários os equipamentos de hardware (PC, notebook ou DMs), um
smartphone com o aplicativo instalado e uma imagem ou objeto do mundo real
escolhida para ser o “acionador ou gatilho” (Figura 15).

PC, notebook
ou DMs.

Aplicativo
instalado
no DM.

Objetos ou
imagens do
mundo real.

Figura 15. Elementos para criação de ambientes em RA no Aurasma, (Adaptado de
[Aurasma, 2011]).
Fonte: Adaptado do site do Aurasma (2011).

Para a fase de testes desta etapa foram desenvolvidos um total de 16
ambientes com conteúdos digitais diferentes entre som, imagem e vídeos
personalizados em livro didático. O passo a passo para o desenvolvimento dos
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ambientes em RA está no Anexo 2, assim como o glossário dos termos utilizados pelo
Aurasma.

6.2. Desenvolvimento (Etapa 2)

Após as análises das plataformas e definição pela plataforma Aurasma,
prosseguimos para a etapa 2: o desenvolvimento de ambiente em RA sobreposto ao
livro didático impresso (LDI). O livro selecionado para esta aplicação foi o Touchstone
1B da editora Cambridge Press, adotado no centro de línguas do CELIFF, local onde
a pesquisadora atua como professora de inglês regularmente. O mesmo material é
utilizado na Georgia Tech Language Institute (GT-LI), local onde parte desta pesquisa
foi realizada durante o período de doutorado sanduíche da pesquisadora entre
Agosto/2016 e Janeiro/2017.
O conteúdo digital (CD) selecionado para esta aplicação explorou vídeos
educacionais interativos disponíveis na Internet hospedados no Youtube e outros 3
vídeos foram elaboração própria da autora em colaboração com dois professores do
GT-LI.
O processo de criação de ambientes virtuais na plataforma Aurasma ocorre da
seguinte forma:
i) criação de uma conta gratuita no site da plataforma para acessar às ferramentas
de criação e edição;
ii) upload da imagem “gatilho” – imagem do livro que servirá para a ativação do
ambiente de RA;
iii) upload dos arquivos digitais – arquivos de vídeo, imagem ou objetos 3Ds
personalizados pelo professor – que irão compor o ambiente de RA;
iv) edição da aura – ambiente de RA pré-definido com o material personalizado
sobreposto a imagem “gatilho”; e
v) construção da lógica de execução (ordem de execução) de cada objeto adicionado;
compartilhamento da aura concluída com os estudantes. A Figura 16 exemplifica o
procedimento completo da criação do ambiente de RA.
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Figura 16. Procedimento para criação do ambiente de RA no Aurasma.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

Após a fase de testes na etapa 2, foram desenvolvidos mais seis ambientes,
totalizando 22. Para a aplicação do teste piloto em duas turmas da GT-LI, foram
selecionados cinco ambientes desenvolvidos na plataforma Aurasma, personalizados
pela pesquisadora em colaboração com dois professores da GT-LI e aplicados aos
alunos na modalidade de Ensino Híbrido.
Através do ambiente de edição online do Aurasma, foi desenvolvida uma aura
do livro didático Touchstone 1B utilizado no CELIFF, adicionando objetos virtuais
sobre a página do livro, cujo conteúdo abordava o Past Simple (Passado Simples)
(Fig. 18). A Para ativação do ambiente de RA, foi tirada uma foto da página do livro
que continha o assunto assinalado, e realizado o upload na plataforma como imagem
trigger (acionamento). Foram adicionados 3 vídeos (Fig. 17) hospedados no youtube,
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em que explicavam o conteúdo abordado. Foram adicionados ainda, 3 botões para a
escolha dos vídeos e 2 botões com links para exercícios.

Figura 17. Ambiente de RA sobreposto ao livro
Fonte: elaborado pela pesquisadora.

Pela experiência docente da pesquisadora, ao abordar o conteúdo
frequentemente se observa uma dificuldade do aluno na assimilação do Passado
Simples em inglês pois, os alunos começam a confundi-lo com os outros tempos
verbais como o Simple Present (Presente Simples). Este ambiente virtual tem por
finalidade esclarecer a diferença dos dois tempos verbais divididos em três vídeos. O
primeiro (DO / DOES) possui 1´49´´, o segundo (DON´T / DOESN´T) 1´30´´ e o terceiro
(DID / DIDN´T) 1´06´´. Na sequência, o aluno tem acesso ao QUIZ 1 – Presente
Simples e o QUIZ 2 – Passado Simples. Estes exercícios, elaborados com 10
questões de múltipla escolha, foram elaborados em um site de criação de formulários
e questionários (GoogleForms22).

22

https://www.google.com/forms.
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O ambiente em RA foi configurado na plataforma Studio do Aurasma (pelo
computador) (Fig. 18) para que os vídeos pudessem ser pausados com um toque, e
expandidos para a tela cheia (widescreen) com dois toques.

Figura 18. Ambiente de edição da RA no Aurasma.
Fonte: Print da tela do Studio Aurasma.

Para acessar o conteúdo é necessário que o aluno tenha o aplicativo Aurasma
instalado no celular e siga o canal (perfil) do professor, fazendo com que libere as
auras do canal para ser acessado por ele. Em seguida, o usuário posiciona a câmera
de um DM sobre a imagem do livro, o aplicativo do Aurasma reconhece o objeto
tridimensional previamente carregado no marcador (uma imagem do livro) e, ao clique
na imagem, um vídeo explicativo sobre o tópico abordado é sobreposto.
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A Figura 19, apresenta o procedimento para visualização da RA no aplicativo:

Figura 19. Procedimento para visualização do ambiente de RA no celular

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.
6.2.1 A Pesquisa no Exterior – Georgia Tech

A curiosidade pela pesquisa acadêmica no exterior e a facilidade de interação
com a língua inglesa, motivaram a pesquisadora a submeter o projeto deste estudo à
Georgia Tech Institute (Gatech), localizada em Atlanta nos EUA. A proposta foi aceita
pelo professor Stephen Harmon, professor associado de pesquisa na Georgia Tech
Professional Education (GTPE), diretor de inovação educacional no Centro de
Universidades do Século 21 (C21U) e professor na Gatech no College of Design. Na
GTPE e C21U, ele lidera a invenção, a prototipagem e os esforços de validação
associados à inovação educacional e às instalações gerenciais disponíveis para todos
os pesquisadores e membros do corpo docente da Gatech.
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A Gatech foi escolhida por ser considerada uma das principais universidades
do EUA em desenvolvimento tecnológico. Em 2017, a universidade liderou o ranking
das 10 melhores dos EUA e tem aproximadamente 21 mil alunos. 60% desses alunos
frequentam a escola de Engenharia. O foco em tecnologia e inovação, facilitou o
desenvolvimento desta pesquisa e da comunicação com os colaboradores que estão
inseridos no contexto tecnológico.
Pontualmente, o projeto foi desenvolvido no Gatech-LI (Georgia Tech
Language Institute) sob a supervisão do Prof. Stephen Harmon e outros colaboradores
como, Rodrigo Carvalho, Karen Tucker, Susi Lee, Crystal Followill. A Gatech-LI possui
aproximadamente 2 mil alunos não-nativos em língua inglesa de diferentes
nacionalidades.
Para realizar pesquisa de campo na Gatech, foi necessário que a pesquisadora
adquirisse a certificação Internacional de Pesquisador nos EUA (IRB – Institutional
Review Board) através do CITI PROGRAM (Anexo 1), um programa dedicado a
promover a confiança do público na investigação de uma pesquisa, proporcionando
alta qualidade, revisão em pares, baseado na web cursos educacionais em pesquisa,
ética, supervisão reguladora, conduta responsável de pesquisa, administração de
pesquisa e outros tópicos pertinentes aos interesses dos membros das organizações
membros e de investigadores individuais. A certificação permite a aplicação do
questionário após a avaliação dos pares.
Com os ambientes em RA prontos para serem aplicados, decidiu-se realizar
um estudo de implementação em 2 turmas piloto. Durante 2 encontros, os alunos
foram informados do objetivo do estudo e um questionário em formato digital
desenvolvido no site de pesquisa SurveyMonkey23 (Apêndice 3) foi disponibilizado
para os alunos em ambiente de RA sobreposto em uma página do próprio LD que eles
utilizavam. Outros 5 encontros foram destinados à aplicação, ao preenchimento do
questionário e recolhimento dos dados coletados. Participaram do experimento 17
alunos entre 18 e 29 anos de idade em duas turmas de nível 2 da Gatech-LI. Dentre

23

É uma empresa de desenvolvimento de pesquisas online fundada em 1999 por Ryan Finley. Provê
pesquisas personalizáveis gratuitas e inclui análise de dados e seleção de amostras. Disponível em:
<https://pt.surveymonkey.com>. Acesso em: 10 nov. 2017.
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estes, 9 eram do sexo feminino e 8 do sexo masculino. Como a Gatech-LI recebe
alunos de diferentes países, classificamos os participantes por continente: 1 da
América do Sul, 1 da Europa, 11 da Ásia e 4 optaram por “outros lugares”. Na primeira
etapa do questionário, buscou-se identificar algumas características dos sujeitos
quanto ao seu conhecimento técnico do termo “Realidade Aumentada”, quanto à
utilização da RA e o acesso à Internet através de seus smartphones.
Os ambientes em RA selecionados para aplicação nas turmas pilotos podem
ser classificados em 5 categorias: Imagem Marcador/RA, Conteúdo Real, conteúdo
digital, fonte da mídia e ambiente visualizado em RA (Quadro 8).
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Quadro 8. Categorização dos ambientes em RA.
Imagem marcador
/RA

Conteúdo real

Modal Verbs

Voz Passiva

Preposições

Pronunciation

Simple present

Conteúdo
Digital

Fonte da
mídia

Ambiente visualizado
em RA

Vídeo
com Imagens
imagens
disponíveis
estáticas
e na internet.
sem áudio.

Criamos um vídeo com
cenas de filmes em
imagem estática e sem
som. Após a reprodução
do vídeo, os alunos eram
direcionados
à
plataforma
Socrative
onde havia uma lista de
10
perguntas
que
deveriam
ser
respondidas no próprio
dispositivo móvel.
Vídeo
com Vídeo
O professor gravou um
texto estático elaborado
vídeo apresentando os
e
áudio pelo
slides de powerpoint que
gravado pelo professor + ele iria apresentar em
do professor googledocs
sala de aula. Em seguida,
e exercícios.
os
alunos
eram
direcionados à uma lista
de atividades hospedada
no googleforms.
Slides
de Vídeo
Vídeo de duração de
Powerpoint
elaborado
3´00´´, com a gravação
em forma de pelo
da tela do computador e
texto
professor
a voz do professor
dinâmico com
explicando o conteúdo e
áudio
do
em seguida convidando
professor.
os alunos a responderem
um questionário com
perguntas referentes ao
tópico.
Vídeo.
Vídeo
do O professor selecionou
Youtube
um vídeo no Youtube
sobre Pronúncia.

Áudio.

Áudio
do Os alunos escutavam o
Touchstone
áudio
do
exercício
proposto
pelo
livro
através do aplicativo ao
invés de escutá-lo pelo
CD de áudio.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.
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Primeiramente, identificou-se que os 17 alunos presentes no encontro haviam
visualizado o conteúdo digital e em seguida responderam ao questionário (Gráfico 9).
A média obtida no teste do SUS foi 83,82. Esse valor é considerado satisfatório uma
vez que, a pontuação na escala do SUS varia de 0 (valor mais baixo) a 100 (valor mais
alto), indicando o índice de usabilidade do sistema e a média satisfatória do SUS é 68
(SAURO, 2009).

SUS - Resultado Global
Índice de Satisfação e
Usabilidade

100,0
95,0
90,0
85,0
80,0
75,0
70,0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17

Alunos participantes

Gráfico 8. Resultado da avaliação no teste do SUS - Georgia Tech
Fonte: Elaborada pela pesquisadora

De acordo com a avaliação do questionário preenchido pelos alunos voluntários
e a média obtida pelo teste do SUS, pode-se considerar as experiências de interação
com o sistema, altamente satisfatórias. Os resultados desta exploração colaboraram
para o desenvolvimento e implementação dos ambientes em RA nas fases
subsequentes.

6.2.2 Estudo de implementação no CELIFF

Para este estudo, a proposta de personalização do ambiente em RA está
inserida no contexto da modalidade do Ensino Híbrido que tem como principal
característica a combinação do modelo de instrução tradicional face-a-face com a
instrução mediada pela tecnologia (HORN; STAKER, 2015) através da utilização de
ambientes em realidade aumentada.
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A implementação dos cinco ambientes desenvolvidos nesta etapa, foram
posteriormente aplicados em 2 turmas (das 4 turmas da intervenção inicial) do módulo
2 do CELIFF, com total de 52 alunos. Desse total, 46 devolveram o questionário
respondido e participaram da intervenção da RA na modalidade do ensino híbrido. Os
encontros ocorreram mediante autorização prévia da Coordenação do CELIFF e
anuência dos professores A e B responsáveis pelas respectivas turmas. As turmas
foram classificadas em T1 e T2 respectivamente e as aulas ocorriam às 2as. e 4as.
feiras nos períodos da tarde e noite. A carga horária semanal de cada turma é de 3h
e 20min.
No Quadro 9 apresentamos a descrição das intervenções ocorridas nos
encontros nas respectivas turmas com os sujeitos do grupo A:

Quadro 9. Descrição das intervenções durante os encontros

Encontro
Intervenção
1
Apresentação da tecnologia da realidade aumentada, assim como suas
características e aplicações no cenário atual e apresentação do objetivo
da pesquisa. Foi solicitado aos alunos que realizassem o download do
aplicativo Aurasma e foi demonstrado como realizar o cadastro para
visualização dos ambientes.
2
Verificação se os alunos haviam realizado o download do aplicativo e
aplicação do questionário inicial.
3
Realização de uma atividade no ambiente de RA em sala de aula para
a familiarização com o sistema (Tarefa 1) e observar a reação dos
alunos na interação com o ambiente; Apresentação da abordagem do
ensino híbrido para a realização das tarefas posteriores. Foi solicitado
aos alunos que realizassem as Tarefas 2 e 3 para o próximo encontro.
4
Verificação dos alunos que realizaram as tarefas; discussão sobre os
ambientes visualizados e aplicação do teste de usabilidade. Foi
solicitado aos alunos que realizassem as tarefas 4 e 5 para o próximo
encontro.
5
Verificação final da interação dos alunos com os ambientes de RA.
Fonte: Elaborada pela pesquisadora baseado nos princípios do Ensino Híbrido (Staker and
Horn, 2012).

Conforme apresentado no Quadro 9, a visualização do ambiente em RA foi
demonstrada em sala de aula para que os alunos se familiarizassem com o sistema
e, em seguida, foram convidados a participar do estudo. Vale ressaltar que a
participação dos alunos foi voluntária. O ambiente em RA desenvolvido era parte do
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conteúdo curricular dos estudantes, de forma que o procedimento não interferisse no
cronograma do professor. O processo da aplicação do ambiente em RA na
modalidade do Ensino Híbrido está sequenciado na Figura 20:

Figura 20. Processo de aplicação da RA na modalidade do Ensino Híbrido.
Fonte: Elaborada pela pesquisadora

Os alunos foram incentivados a realizarem o download do aplicativo Aurasma
e em seguida receberam as instruções tanto do manuseio do sistema, quanto da
abordagem pedagógica que seria utilizada. Em um total de cinco aplicações, uma foi
realizada em sala de aula e quatro no modelo de Sala de Aula Invertida. A cada
encontro foram feitos registros no diário de campo, contendo a descrição e análise
das atividades desenvolvidas e do que havia sido observado.
A proposta de aplicação da RA no livro Touchstone foi apresentada aos
professores do CELIFF a fim de obter a colaboração e parceria dos mesmos para o
desenvolvimento do conteúdo virtual que seria sobreposto ao livro. Neste momento, o
desenvolvimento e funcionamento técnico da RA não foi considerado objeto de
estudo. Participaram da elaboração e seleção dos conteúdos digitais (CDs), dois
professores (A e B) de inglês do CELIFF que ministram aulas no nível 2. Para não
interferir no cronograma e no planejamento pedagógico do CELIFF, optou-se por
elaborar os CDs de acordo com o tópico e/ou conteúdo que seria ministrado na
sequência das aulas.
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No entanto, foram desenvolvidos cinco ambientes que posteriormente, durante
a etapa de implementação, foram entregues aos alunos.
Foram criados e/ou selecionados os CDs para cada aplicação de acordo com
os problemas e/ou necessidades encontrados pelos colaboradores de acordo com as
características fundamentais da DBR (Pesquisa baseada em desenvolvimento)
(subseção 5.1). Através de ciclos adaptativos da DBR, pode-se desenvolver os
ambientes de acordo com as observações sistemáticas da conduta dos alunos e o
resultado observado. Os objetivos desses ciclos são o refinamento e a melhoria da
implementação da proposta deste estudo (Fig. 21).

Seleção do tópico

Análise do
problema
relacionado ao
conteúdo com os
pares
(professores)

Desenvolvimento
do conteúdo
digital

Aplicação o
ambiente em RA
na modalidade
híbrida

Avaliação da
implementação
coms os pares
(professores e
alunos)

Figura 21. Refinamento da aplicação dos ambientes em RA
Fonte: Elaborado pela pesquisadora baseado no ciclo da DBR.

Os tópicos e/ou conteúdos, o problema ou necessidade detectados, o objetivo
do CD, solução implementada e os princípios da TCAM (subseção 5.4) utilizados no
desenvolvimento dos ambientes são descritos no Quadro 10 conforme a legenda: (1)
Princípio da representação múltipla; (2) Princípio de proximidade espacial. (3)
Princípio de proximidade temporal. (4) Princípio de coerência. (5) Princípio de
modalidade; (6) Princípio de redundância.
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Quadro 10. Conteúdos intervencionados, problemas, objetivos e solução
Ambie
nte

Tópico / Conteúdo

Objetivo
CD

1

Vocabulário
roupas
acessórios

Seleção e edição de
um vídeo do Youtube
com o vocabulário
adicional
selecionado
pelos
professores A e B.

2

Gramática:
elaboração
de
perguntas
e
respostas
sobre
preços
(How
much...?) e os
pronomes this, that,
these e those
Atividade auditiva
sobre roupas e
acessórios.

Ampliar
o
vocabulário
de roupas e
acessórios
com itens que
são
mais
familiares aos
alunos
Ampliar
a
explicação do
tópico
através
de
mais
informação
visual
e
verbal.
Facilitar
o
acesso
do
aluno
ao
áudio do livro.

Dar
autonomia ao
aluno
para
corrigir suas
atividades
sem
a
intervenção
direta do prof.
Despertar a
curiosidade
do aluno pelo
tema
e
apreensão de
vocabulário.

Elaboração de um (1)
vídeo
com
as (2)
respostas
do (3)
exercício
e
a (4)
pronúncia
das (7)
palavras.

3

Problema
ou
necessidade
detectados
de Pouco
e vocabulário
e
alguns itens não
fazem parte do
cotidiano
dos
alunos.

4

Exercício
fixação
vocabulário
roupas
acessórios

5

Diálogo sobre a
cidade de Nova
Iorque (5 things you
CAN do in NY)

24

de
do
de
e

Explicação
superficial e com
pouca
informação
visual.

Muitos alunos
não realizam os
downloads do
áudio e não
consequenteme
nte
não
completam
a
atividade
solicitada pelo
professor.
O tempo gasto
na correção do
exercício
em
sala de aula

do Solução
implementada

TCAM

(1)
(3)
(4)
(5)
(7)

Vídeo explicativo do (2)
EngVid24.
(3)
(4)
(5)
(7)

Aplicação do áudio (3)
em
MP3
com (4)
comando de pausar. (5)

Texto
sem
Elaboração de um
animação,
vídeo com fotos,
apenas áudio e
imagens e narração
informações que
da
própria
não despertam a
professora em Nova
curiosidade do
Iorque.
aluno.
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Site gratuito com vídeo-aulas explicativos, gravados por professores nativos. Disponível em:
https://www.engvid.com/.
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Após o desenvolvimento dos CDs, a aplicação desses conteúdos em RA no
livro didático e os testes de experimentação realizados pela pesquisadora e os
professores A e B, iniciou-se a etapa de implementação dos ambientes em sala de
aula na modalidade do ensino híbrido.
A análise e discussão da implementação dos ambientes de RA no CELIFF e a
intervenção com os professores são apresentados na Seção seguinte.
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7. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Esta seção, decorrente da etapa 3 da metodologia, objetiva apresentar a
análise e discussão dos dados coletados. Sendo assim, na subseção 7.1
apresentamos os resultados e análise do questionário inicial aplicado aos sujeitos do
grupo A. Na subseção 7.2 são apresentados os resultados e análise do teste de
usabilidade aplicado aos professores (sujeitos do grupo B) e na subseção 7.3, os
resultados e análise da intervenção com os alunos (sujeitos do grupo A).

7.1. Intervenção Inicial

Antecedendo à descrição dos resultados e a interpretação dos dados do
questionário inicial aplicado aos sujeitos do grupo B durante o estudo de
implementação, evidencia-se novamente, a seguir, a questão secundária levantada
na subseção 1.2 quanto à perspectiva do aluno: A utilização dos recursos
multimídia fornecidos pelo professor e pelo material didático ocorre de forma
recorrente?
Esta intervenção teve como objetivo coletar dados sobre: i) caracterização dos
sujeitos; ii) relação dos alunos com as TICs; iii) Percepção dos alunos sobre o material
didático do Touchstone e iv) conhecimento sobre a tecnologia da RA.
Inicialmente, houve preocupação em expor aos alunos o objetivo da proposta
a ser desenvolvida na etapa seguinte, que exigiria a adesão do grupo. Ainda foi
necessário coletar dados sobre as ferramentas e recursos digitais que eles utilizavam
a fim de, obter a resposta do questionamento levantado e prosseguir com a proposta
de implementação de ambiente em RA. Este primeiro encontro foi importante para
identificar, como observador, as expectativas e dificuldades manifestadas pelos
alunos em uma conversa informal. O encontro aconteceu individualmente nas 4
turmas participantes, com um total de 84 alunos regularmente matriculados no módulo
2 de inglês do CELIFF. Após a conversa, foi entregue aos alunos o questionário de
forma que se conseguisse o maior número possível de respondentes. O questionário
ficou aberto para respostas durante 15 dias, o que permitiu a devolução de reposta
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dos 84 alunos. O questionário estruturado foi elaborado em uma planilha de dados
(Googledocs) (Apêndice 4) e analisados conforme a descrição a seguir:
Dos participantes, 31 eram do sexo masculino e 53 do sexo feminino. Como o
CELIFF abre vagas para alunos matriculados de todos os cursos do IFF e servidores,
as turmas apresentam uma certa heterogeneidade na faixa etária.

O Gráfico 9

representa a faixa etária dos alunos participantes:

Gráfico 9. Faixa etária dos participantes.
Fonte: dados da pesquisa.

Verifica-se que metade dos participantes estão na faixa etária entre 18 e 20
anos de idade, inseridos no perfil de usuários “nativos”, segundo Prensky (2011). Do
total de participantes (84), 39 frequentam os cursos técnicos do IFF, 38 frequentam o
curso superior, 2 são alunos de curso de pós-graduação e 6 são servidores.
O Gráfico 10, mostra o resultado da pergunta 4: “Há quanto tempo você estuda
a língua inglesa em curso de idioma?”

Gráfico 10. Tempo de estudo da língua inglesa em curso de idioma.
Fonte: dados da pesquisa.
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Verifica-se que mais da metade dos alunos estudam inglês há menos de um
ano e que 28 estudam há 1 ou 2 anos. Cinco alunos já estudaram de 3 a 4 anos e
cinco há mais de 4 anos.
Em seguida, o Gráfico 11 apresenta o primeiro questionamento da segunda
dimensão da pesquisa, que visou a identificar a relação dos alunos com as TICs .

Gráfico 11. Frequência do uso das ferramentas tecnológicas em sala de aula.
Fonte: dados da pesquisa.

Quando perguntados sobre a frequência de utilização da Internet, 95,2% dos
participantes responderam que usam com frequência, ou seja, todos os dias. Nenhum
respondente relatou pouca frequência ou raramente. Os dados são expressivos e
apontam para a alta popularidade e dependência da Internet para a realização das
atividades cotidiana. Como nesta pesquisa utiliza-se o dispositivo móvel (DM) como
ferramenta de visualização do ambiente em RA, fez-se necessário saber se os alunos
possuíam algum DM e se tinham acesso à Internet. O Quadro 12 apresenta os gráficos
relacionados às questões sobre o acesso ao DM.
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Quadro 11. Dados sobre o acesso ao dispositivo móvel

Fonte: dados da pesquisa.

A maioria dos alunos (82) relatou que possuía o aparelho e apenas 2 alunos
relataram que não. Contudo, verificou-se que os alunos que relataram que não
possuíam um smartphone estavam naquele momento, com os aparelhos com defeito.
Tais resultados facilitariam o trabalho com a RA em um contexto de ensino híbrido
visto que, os alunos teriam acesso aos recursos básicos para desenvolvimento da
proposta. Quanto ao acesso à Internet móvel, 70 alunos responderam que
disponibilizavam do recurso e 14 disseram que não têm acesso à Internet pelo DM.
Contudo, vale ressaltar que o IFF disponibiliza acesso à Internet wi-fi aos alunos,
facilitando assim, a viabilidade da proposta.
Quando perguntados se já haviam utilizado ao DM para realizar alguma
atividade proposta pelo professor em sala de aula, 74 afirmaram já terem usado a
ferramenta e apenas 11 alunos disseram que não, conforme o Gráfico 12.

Gráfico 12. Uso do smartphone em sala de aula.
Fonte: dados da pesquisa.
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Esses dados confirmam o crescimento e pertinência do ensino mediado por
DM apresentados pela New Media Consortium (2014) e por Batista (2011) que
apontam a ampliação das oportunidades oferecidas pelo DM nas estratégias
pedagógicas. Vale ressaltar aqui alguns relatos dos alunos coletados durante a
observação:
“Tenho professor que não deixa nem usar o celular na sala.”
“Eu uso o celular para fazer pesquisa em casa e durante às aulas
enquanto o professor está explicando a matéria.”
“Eu gosto de usar o celular para acessar o dicionário.”
“Eu acho que o celular tira a minha atenção na aula.”

Verifica-se ainda a posição de alguns professores que não permitem o aluno
acessar ao celular em sala de aula, enquanto muitos alunos se sentem motivados em
usá-lo e reconhecem sua utilidade. Um aluno afirmou que o celular tira a sua atenção
em sala aula. Não foi investigado nesta pesquisa o porquê ou como esse fato ocorre.
Quanto ao uso de algum aplicativo para a aprendizagem do idioma, 52
alunos responderam que não possuem em seus celulares e 32 disseram que sim.
Daqueles que afirmaram possuir algum aplicativo para este fim, 24 disseram que usam
o Duolingo, 5 o Google tradutor, 1 Toefl Practice, 1 Busuu, 1 Portuguese English
Dictionary e 1 Lean English. Verifica-se uma preferência pelo Duolingo, um aplicativo
que propõe ensinar inglês na modalidade de gamificação. Esses dados se confrontam
com a pesquisa descrita na Tabela 2 do item 2.2.1 desta pesquisa, que coloca este
aplicativo no ranking entre os 10 mais utilizados.
A próxima pergunta dessa dimensão foi “Qual (quais) ferramenta(s)
tecnológica(s) seu (sua) professor(a) utiliza com mais frequência em sala de aula?”
Na Tabela 12 podemos visualizar que o item mais frequente é "computador ou
Laboratório de informática", mencionado 53 vezes pelos participantes. Vale ressaltar,
conforme mencionado na subseção 6.1 que o CELIFF possui um laboratório de
informática com 30 computadores. Os itens mais utilizados na sequência foram
Notebooks, TV e projetor. Verifica-se que o uso de celular foi o menos citado (apenas
15) e a alternativa “Tablet” não foi citada, recurso disponibilizado pelo IFF para fins
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pedagógicos. Cabe ressaltar que os bolsistas poderiam marcar mais de uma
alternativa de resposta a essa questão.

Tabela 12. Recurso mais utilizado em sala de aula pelo professor

Ferramenta Tecnológica

Frequência

Computador ou Laboratório de informática

53

63.1%

Equipamentos de gravação de áudio e vídeo

24

28.6%

Notebook ou netbook

62

73.8%

Tablet ou Ipad

0

0%

Celular

15

17.9%

Projetor

41

48.8%

TV

48

57.1%

Outros

0

0%

Fonte: Dados da pesquisa.

Além da ferramenta tecnológica mais utilizado pelos professores em sala de
aula, procurou-se identificar qual o recurso digital que os alunos mais utilizavam para
manter o contato com o idioma e qual ferramenta era mais frequentemente utilizada
para acessar tais conteúdos. Na tabela 13 pode-se visualizar os resultados desses
questionamentos:
É possível observar, na Tabela 13, que os itens “músicas em inglês”, "filmes
e/ou seriados em inglês", “Vídeos do Youtube" e “dicionários online” foram os mais
citados, respectivamente. Tais resultados apontam a preferência dos alunos pelo
recurso audiovisual para facilitar a aprendizagem do idioma. É importante ressaltar
que nesta pergunta os alunos também poderiam marcar mais de uma alternativa de
resposta. 19 alunos utilizam jogos online e apenas 15, optaram pela “leitura de textos
ou e-books”. Esses resultados remetem à Teoria Cognitiva da Aprendizagem
Multimídia ao elucidar que os alunos aprendem melhor com palavras combinadas com
imagens do que apenas por palavras. Essas características estão bem presentes nos
filmes e vídeos do Youtube e são raras na leitura de textos ou nos e-books.
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Tabela 13. Recursos e ferramentas digitais mais usados pelos alunos para aprender o
idioma

Recurso Digital

Ferramenta

Músicas em inglês

65

77.4%

Smartphone

74

88.1%

Jogos online

19

22.6%

Tablet

6

7.1%

Dicionário online

29

34.5%

Notebook

45

53.6%

Filmes e/ou seriados em inglês

49

58.3%

Laboratório de Informática

6

7.1%

Vídeos do youtube

38

45.2%

Outros

1

1.2%

Podcasts, chats ou fóruns

2

2.4%

Leitura de textos ou e-books

15

17.9%

Outros

1

1.2%

Fonte: dados da pesquisa.

Identificar o smartphone como a principal ferramenta utilizada pelos alunos para
acessarem os conteúdos digitais facilitaria a implementação da proposta de
visualização dos ambientes em RA na modalidade do ensino híbrido. Verifica-se que
88,1% dos alunos utilizam o smartphone como ferramenta para aprendizagem do
idioma. Esses dados são confrontados com a pesquisa da New Media Consortium
(2014), descrita no item 2.2.1, pois verifica-se que a aprendizagem pelo dispositivo
móvel (DM) tem recebido considerável atenção à medida que aumenta a produção
massiva dos aparelhos transformando-os em verdadeiras extensões das atividades
pedagógicas.
A terceira dimensão da pesquisa, investiga a percepção dos alunos quanto ao
uso do material didático adotado no CELIFF (touchstone). Conforme citado no item
1.1 deste trabalho, observa-se que grande número de alunos não utilizavam ou
utilizam os recursos digitais multimídia oferecidos pelo material didático ou indicados
pelo professor. Essa percepção empírica foi constatada e corroborada neste
questionário.
Primeiramente, os alunos foram perguntados se haviam realizado o download
do arquivo através do link fornecido pelo livro. Os alunos egressos no módulo 2 do

144

CELIFF são provenientes do módulo 1 ou entraram por teste de nivelamento. Sendo
assim, a pergunta elaborada no questionário foi: “Se você já estudou no CELIFF
anteriormente, você fez o download do arquivo de áudio através do site da editora do
Touchstone?” O Gráfico 13 apresenta o resultado:

Sim

32

38.1%

Não

50

59.5%

Não se aplica

2

2.4%

Gráfico 13. Quantidade de alunos que realizaram o download
dos áudios
Fonte: dados da pesquisa.

O resultado demonstra que mais da metade dos alunos não realizaram o
download dos áudios, o que sugere que estes alunos não utilizaram o recurso para
realizar os exercícios auditivos propostos pelo material. Apenas 2 (dois) alunos
responderam “não se aplica” porque eram alunos ingressantes por nivelamento e por
isso não haviam tido contato com o material anteriormente.
A segunda questão desta dimensão, apresentada na Tabela 14, investiga a
frequência com que os alunos que haviam realizado o download escutaram ou
escutam os áudios:
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Tabela 14. Frequência de utilização da mídia auditiva.

Frequência

Quantidade /
Porcentagem

Sempre (pelo menos 2x na semana)

4

4.8%

Quase sempre (pelo menos 1x na semana)

8

9.5%

Ás vezes (só quando o professor solicita)

16

19%

Raramente (menos de 5x vezes durante o módulo)

10

11.9%

Nunca

34

40.5%

Não se aplica

12

14.3%

Fonte: dados da pesquisa.

Os resultados mostram que apenas 4 (quatro) alunos responderam que
“sempre” escutam o áudio, 8 (oito) apontaram “quase sempre”, 16 responderam que
“às vezes” e 10 “raramente”. De acordo com as orientações do livro, é aconselhável
que o aluno acesse os áudios regularmente. Tal orientação é sugerida para que o
aluno tenha o máximo contato com a língua alvo e desenvolva as quatro habilidades
necessárias (auditiva, escrita, oral, leitura) para a aprendizagem de forma
homogênea. Portanto, neste caso, verifica-se que a eventualidade no uso deste
recurso poderá tornar o processo de aprendizagem do idioma moroso.
Na sequência, os alunos que responderam não terem realizado o download dos
áudios, foram perguntados o porquê dessa escolha. 21 alunos responderam que não
tiveram interesse, 33 apontaram que não sabiam onde procurar o áudio, 15
responderam que não o fizeram porque o professor não havia solicitado e 26
marcaram “outros motivos”. Vale ressaltar que nesta questão os participantes podiam
marcar mais de uma opção e não foi intenção desta pesquisa inferir acerca da
explicação dos “outros motivos” que os levaram a decidir por não realizar o download
dos áudios. Destaca-se, portanto, a falta de interesse e o desconhecimento do acesso
aos áudios.
A quarta dimensão deste questionário, refere-se ao conhecimento dos alunos
com relação à Realidade Aumentada. Vale ressaltar que este questionário foi aplicado
após a explicação dos conceitos sobre a Realidade Aumentada e dos objetivos desta
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pesquisa. Por isso, a primeira pergunta interroga: “Você já tinha ouvido falar da
realidade aumentada antes da nossa explicação sobre o tema?” 48 alunos
responderam que SIM e 36 disseram que NÃO. As duas perguntas seguintes foram
importantes para identificar a recorrência do uso da RA em contextos informais e no
contexto educativo. O Gráfico 14 mostra quantos alunos já haviam utilizado algum
aplicativo ou software de Realidade Aumentada anteriormente e a quantidade de
alunos que já haviam utilizado a RA para estudar ou realizar alguma atividade para
alguma disciplina curricular:

Gráfico 14.1 - Você já utilizou
algum aplicativo ou software de
Realidade Aumentada?

Gráfico 14.2 - Você já utilizou a Realidade
Aumentada para estudar ou realizar alguma atividade
em alguma disciplina curricular? (caso SIM, descreva
qual disciplina)

SIM – 6

SIM – 1

NÃO – 78

NÃO – 83

Gráfico 14. Resultado quanto ao uso da RA
Fonte: dados da pesquisa.

Quando perguntados se já haviam utilizado a RA anteriormente, 78 alunos
disseram que NÃO e apenas 6 disseram, que SIM. Daqueles que afirmaram já terem
utilizado, 1 citou já ter usado o Aurasma, 1 o Oculus VR, e 4 citaram o Pokémon Go.
O aluno que respondeu já ter utilizado o Aurasma, é o único aluno que já havia
utilizado o software para fins acadêmicos. O aluno afirmou ter utilizado em” um um
projeto de pesquisa que trabalha com a visualização de campos eletromagnéticas
utilizando a realidade aumentada.” Os demais alunos (83) afirmaram que nunca
haviam utilizado algum aplicativo para alguma disciplina.
Esta pesquisa coletou dados consideráveis para a execução da proposta de
implementação do sistema de RA no CELIFF e confirmou duas hipóteses levantadas
no item 1.2: a primeira se refere ao fato de que a maioria dos alunos não utilizam os
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recursos multimídia disponibilizados pelo material didático e/ou pelo professor. Essa
hipótese foi confirmada nos resultados da terceira parte do questionário inicial e a
segunda se refere à utilização não recorrente da RA no contexto educacional.
Ressalta-se que durante a observação sistemática e explicação dos objetivos
desta pesquisa, a curiosidade foi despertada em alguns alunos que, enquanto ouviam
atentamente às explicações, já estavam realizando o download do aplicativo e
testando-o. O fato de estudarem uma escola técnica e tecnológica, desperta a
curiosidade pelo fato de 98,8% dos alunos entrevistados nunca terem utilizado a RA
para fins acadêmicos. O fato sugere a não inserção da tecnologia de RA no
planejamento pedagógico do professor, por motivos que não foram investigados
nesse trabalho.

7.2. Aplicação do teste de usabilidade (professores)

Antecedendo à análise e discussão dos dados coletados durante a intervenção
com os sujeitos do grupo 1 (professores), evidenciam-se novamente as questões que
se desdobram à questão principal desta pesquisa na perspectiva do professor: Quais
aspectos de usabilidade são apresentados pelo professor para personalizar o
livro didático em ambiente de RA?
Ainda que este trabalho vise a realizar uma pesquisa sobre a personalização
do LD de língua inglesa em ambiente de RA, vale ressaltar que a possibilidade de
personalização se demonstrou exequível e transitável em qualquer área do
conhecimento. Por isso, evidencia-se que o objetivo da pesquisa com os sujeitos do
grupo A é realizar uma intervenção prática com os professores do IFF interessados
na personalização do ambiente em RA. Ou seja, a pesquisa não é para ou sobre os
professores de língua inglesa, especificamente.
A fim de reunir a maior quantidade possível de professores que se
interessariam pela personalização do ambiente em RA, decidiu-se propor uma oficina
de 4 horas durante o evento CITI. Participaram da oficina 16 professores do IFF de
diferentes áreas do conhecimento, sendo 10 das áreas humanas, 4 das ciências
exatas e 2 de ciências da natureza. Todos foram orientados antecipadamente a
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levarem seus dispositivos móveis (DMs) e o aplicativo do Aurasma previamente
instalado. Essas orientações prévias otimizaram o tempo do curso.
A oficina foi dividida em três momentos:
•

1º) No primeiro momento, foi apresentado uma palestra pela pesquisadora
sobre os conceitos e as principais características da RA, assim como as
possibilidades práticas do uso da RA no contexto atual e a proposta de
personalização.

•

2º.) No segundo momento, foi realizada a parte prática do curso. Foi distribuído
um manual passo-a-passo (Anexo 2) de criação dos ambientes em RA pelo
Aurasma e os particpantes foram motivados a desenvolverem seus próprios
ambientes através dos DMs e em seguida, através do Studio do Aurasma pelo
computador. Todos os professores conseguiram acompanhar as orientações
sobre o desenvolvimento dos ambientes e foram capazes de criar os seus
próprios.

•

3º.) No terceiro momento, foi entregue um teste de usabilidade do SUS com 10
itens na escala Likert a fim de, identificar os níveis de satisfação, efetividade e
eficácia dos professores ao utilizarem o recurso da RA (Apêndice 2).

Antecedendo à apresentação da análise das respostas do teste de usabilidade,
descreve-se, resumidamente, alguns registros obtidos do diário de campo durante a
observação participante e sistemática no curso:
Vale ressaltar que todos os participantes devolveram o questionário
respondido. Quando perguntados se já haviam utilizado da ferramenta da RA para
fins pedagógicos, TODOS responderam que NÃO. O conhecimento e contato com
a ferramenta que alguns relataram foi com o jogo Pokémon Go25. Identificou-se
ainda que TODOS os participantes possuíam um DM com acesso à Internet
móvel. 4 DMs operacionavam com o sistema iOS e 12 com sistema Android. Em

25

Refere-se a um jogo de realidade aumentada voltado para smartphones nas plataformas iOS e
Android. Foi desenvolvido pela empresa Niantic, Inc. da Nintendo e a The Pokémon Company. O jogo
foi lançado em julho de 2016. Fazendo uso do GPS e câmera de DMs compatíveis, o jogo permite aos
jogadores capturar, batalhar, e treinar criaturas virtuais, chamadas Pokémon, que aparecem nas telas
de dispositivos como se fossem no mundo real.
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seguida, procurou-se identificar qual era a expetativa de cada um em relação ao
curso. Alguns relatos que se destacaram foram:
“Estou curiosa para saber como faço para aplicar a realidade
aumentada nas minhas aulas.”
“Quero entender como faço para personalizar o material com a
Realidade Aumentada.”
“Estou interessado em aprender a usar a realidade aumentada e
tentar aplicá-la em alguns conteúdos da minha disciplina.”
“Acredito que se eu conseguir usar a realidade aumentada, os
alunos vão gostar e interagir melhor com o conteúdo.”

Estas observações mostram que as possibilidades de aplicações da
tecnologia da RA e multidisciplinar, podendo abranger, se não todas, muitas áreas
do conhecimento. Essas possibilidades foram apresentadas no item 3.4, contudo,
carecem de investigação mais profunda e estudos práticos de aplicabilidade.
Logo após a oficina, os participantes foram convidados a responderem ao
questionário de usabilidade que estava disponível em RA através de uma imagem
marcador impressa no manual distribuído no início da oficina. Todos os
participantes devolveram o questionário respondido e os dados foram analisados
e discutidos conforme os critérios estabelecidos pelo SUS (System Usability
Scale) no item 5.3. A seguir, são relacionadas as 10 assertivas que compõem o
questionário (Quadro 12):
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Quadro 12. Assertivas do questionário de usabilidade para professores.

Assertivas Ímpares (+)

Assertivas Pares (-)

1. Eu gostaria de utilizar a Realidade 2. Eu achei o sistema muito complexo de
Aumentada como ferramenta pedagógica. usar.

3. Eu consegui completar as tarefas com 4. Eu acho que precisaria de ajuda para
sucesso usando este aplicativo.

elaborar os conteúdos personalizados e
aplicá-los nesta ferramenta.

5. Eu achei adequado o tempo que levei 6. Eu acho difícil utilizar a Realidade
para completar as tarefas

Aumentada

como

uma

ferramenta

pedagógica.
7. Tanto os professores quanto os alunos 8. Não me sinto confiante em utilizar novas
vão gostar de utilizar essa ferramenta.

ferramentas como esta da Realidade
Aumentada.

9. O ambiente em Realidade Aumentada 10. Eu precisei (ou preciso) aprender
pode

facilmente

substituir

os

outros várias coisas novas antes de conseguir

ambientes de recursos multimídia como usar
Cds

de

áudio,

Cd-roms,

links

essa

ou

outra

plataforma

de

ou Realidade Aumentada.

plataformas de aprendizagem.
Fonte: Elaborado pela pesquisadora baseado em Brooke (1996).

O resultado global da pontuação do SUS obtido na intervenção com os
professores foi de 84,84 (Apêndice 4). Este resultado pode ser considerado
altamente satisfatório conforme da tabela 9 do item 5.3. O Gráfico 15 o resultado
global obtido no SUS por professor.
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Gráfico 15. Resultado Global do SUS
Fonte: Dados da pesquisa

As três linhas de corte apresentadas no gráfico por A, B e D,
respectivamente, equivalem a nota de classificação do SUS (Tabela 10 da
subseção 5.3) que varia de A à E, considerando E, a menor pontuação e A, maior
pontuação. Observa-se que três resultados (18,75%) ficaram abaixo da média 68
estabelecida pelo SUS como satisfatória, obtendo a nota D que indica que o
sistema necessita de reavaliações. Não se obteve nota na classificação C (média
68), que indica a média de aceitabilidade do sistema. No entanto, pode-se
observar que três médias (18,75%) atingiram a classificação B (entre 75 e 80),
indicando boa aceitabilidade do sistema e dez resultados (62,5%) alcançaram a
nota A (acima de 80.3), indicando que a maioria dos usuários tiveram alta
satisfação na interação com o sistema.
Sendo assim, podemos inferir que 81,25% (soma das classificações A e B)
dos professores ficaram satisfeitos com a proposta de personalização do
ambiente em RA, o que indica um índice satisfatório de usabilidade da proposta.
O Gráfico 16 apresenta uma visão geral da experiência de interação dos
usuários em relação ao sistema. Nas assertivas pares, descritas de forma positiva,
pode-se verificar que na primeira assertiva, 93,8% dos participantes afirmaram
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que gostariam de usar a RA como ferramenta pedagógica e nos itens 3 e 5, 100%
afirmaram que conseguiram completar as tarefas com sucesso através do
aplicativo do Aurasma e acharam adequado o tempo que levaram para completálas. Na assertiva 7, todos os professores concordaram que os sujeitos envolvidos
no processo de aprendizagem (professor e aluno) poderiam gostar de utilizar essa
ferramenta.

Quando questionados se o ambiente em RA poderia facilmente

substituir os outros ambientes de recursos multimídia como Cds de áudio, Cdroms, links ou plataformas de aprendizagem, apenas 1 professor discordou,
enquanto 13 (81,3%) concordaram. 2 professores marcaram “neutro”.
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Gráfico 16. Percepção dos usuários sobre a experiência com o ambiente de RA.
Fonte: dados da pesquisa.

Nas assertivas pares, descritas de forma negativa, verificou-se que no item
2, referente à complexidade do sistema, 75% (12) dos professores não acharam
o sistema complexo para utilização, enquanto 25,1% (4) consideraram o sistema
complexo. No item 4, quanto à facilidade de elaborar conteúdos personalizados
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para o ambiente, 68,8% (11) professores disseram não considerar ajuda para a
elaboração, 12,5% (2) marcaram “neutro” e 18,8% (3) concordaram que
precisariam de ajuda. Quanto à dificuldade em usar a RA como ferramenta
pedagógica no item 6, 87,6% (14) discordaram que a RA seja um recurso de difícil
aplicabilidade no contexto pedagógico. Apenas 12,5% (2) concordaram com essa
dificuldade.
No item 8, 81,3% (13) dos professores discordaram que não se sentiam
confiantes em utilizar a ferramenta da RA e 18,8% (3) afirmaram não se sentirem
confortáveis com a ferramenta. O item 10 buscou saber se o usuário teria que
aprender muitas coisas novas para conseguir usar a RA. 68,8% (11) professores
afirmaram que não seriam necessários muitos aprendizados novos a fim de
alcançar os objetivos com a RA, 12,5% permaneceram neutros e 18,8% (3)
concordaram.
Os itens que apresentaram o menor resultado na escala SUS foram,
respectivamente, 4 e 10 (68,8%). Contudo, a média atinge a média de
aceitabilidade do sistema.
Nas assertivas ímpares, descritas de forma positiva, pode-se verificar que
o índice de satisfação foi maior que aqueles das assertivas pares. No item 1, que
se refere à utilização da RA como ferramenta pedagógica, tem-se que 93,8% (15)
professores que gostariam de usar a RA como recurso pedagógico e apenas 6,3%
(1) professor disse que não gostaria.
Os itens 3, 5 e 7 apresentaram questões sobre eficácia, eficiência e
satisfação, respectivamente. Foram obtidas respostas 100% positivas, ou seja,
todos os 16 professores participantes, concordaram com as assertivas: (3) “Eu
consegui completar as tarefas com sucesso usando este aplicativo”, (5) “Eu achei
adequado o tempo que usei para completar as tarefas” e (7) “Tanto os professores
quanto os alunos vão gostar de utilizar essa ferramenta.” Esses resultados
mostram que os participantes conseguiram atingir o objetivo das tarefas em tempo
adequado e quantidade de esforços aceitável por eles.
O item 9, foi a questão ímpar que apresentou maior variedade de resposta
na escala. Quando questionados se a RA poderia facilmente substituir outros
ambientes de recursos multimídia, 81,3% (13) dos respondentes concordaram
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com a assertiva, 12,5% permaneceram neutros e apenas 6,3% (1) professor
discordou.
Considerando a média 68 do SUS e o número total de respondentes (16),
tem-se que, 11 é mínimo de respostas positivas (para as questões impares) e
negativas (para as questões pares). Os resultados obtidos em cada assertiva
foram superiores à 11, com exceção dos itens 4 e 10 que obtiveram o resultado
mínimo (11). Portanto, é possível inerir que todas as assertivas alcançaram o
índice de usabilidade satisfatório para a personalização dos ambientes em RA.
Embora a RA permita a interação do usuário com o sistema de maneira
mais natural, no início da aplicação na oficina, observou-se que uma pequena
parte dos usuários apresentou algumas dificuldades no uso do sistema de forma
efetiva. As principais dificuldades encontradas e relatadas por alguns professores
durante o desenvolvimento dos ambientes foram relacionados à qualidade do
acesso à Internet (que dificultava a visualização do ambiente) e ao entendimento
dos comandos do aplicativo do Aurasma que são na língua inglesa. Para
minimizar essas dificuldades, foram disponibilizados tablets com acesso à Internet
e um manual de vocabulários dos termos mais recorrentes do aplicativo.
A análise dos resultados gerados pela aplicação do questionário do SUS
durante a oficina revelou que a hipótese da personalização do livro didático pelo
professor com conteúdos digitais aplicados em Realidade Aumentada é válida e
poderá facilitar a elaboração do material de apoio pedagógico. Outra hipótese
sustentada por esses resultados é a facilidade de interação e configuração do
ambiente pelo professor usuário comum da tecnologia. Portanto, a proposta na
perspectiva do professor apresenta os aspectos positivos de usabilidade
(satisfação, eficiência e eficácia) para personalizar o material didático e
potencializar o processo de ensino e aprendizagem da Língua Inglesa.
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7.3. Aplicação do teste de usabilidade (alunos)

A implementação dos cinco ambientes desenvolvidos na etapa 2, foram
aplicados em 2 turmas das 4 turmas da intervenção inicial do módulo 2 do CELIFF,
com total de 52 alunos. Desse total, 46 participaram da intervenção da RA na
modalidade do ensino híbrido e devolveram o questionário respondido.
Antecedendo à análise e discussão dos dados coletados durante a intervenção
com os sujeitos do grupo 1 (professores), evidencia-se novamente a questão que se
desdobra da questão principal desta pesquisa na perspectiva do professor: Quais
aspectos de usabilidade se demonstram significativos ao desempenho do aluno
na aprendizagem de LI em um contexto de RA e Ensino Híbrido?
A utilização da técnica prospectiva (CYBIS, 2003) de avaliação nesta etapa da
pesquisa, utilizou o questionário SUS com itens adaptados à aplicação aos alunos
(Quadro 13):

Quadro 13. Assertivas do questionário aplicado aos alunos

Assertivas Ímpares (+)

Assertivas Pares (-)

1. Eu gostaria de utilizar a Realidade
Aumentada para facilitar meu aprendizado.
3. Eu consegui entender o conteúdo proposto
pelo professor no ambiente de Realidade
Aumentada.
5. Eu achei adequado o tempo que levei para
completar as tarefas.

2. Eu achei o sistema muito complexo
de usar.
4. Não me senti motivado para
aprender através da Realidade
Aumentada.
6. Eu prefiro assistir os vídeos pelo meu
computador ou notebook do que pelo
celular.
7. Foi mais fácil completar as atividades 8. Não me sinto confiante em utilizar
propostas em aula após assistir o vídeo novas
ferramentas
como
esta
proposto pelo professor.
apresentada.
9. Eu gostei mais dos vídeos que o professor 10. Eu não consegui aprender muita
elaborou.
coisa com o vídeo que eu assisti.
Fonte: elaborado pela pesquisadora baseado em Brooke (1996).

Os alunos tiveram acesso ao questionário após às intervenções com a
Realidade Aumentada. O objetivo deste questionário foi identificar os aspectos de
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usabilidade significativos ao desempenho do aluno na aprendizagem de LI utilizando
a ferramenta da RA. Para isto, as 10 assertivas foram classificadas, conforme Tenório
et al. (2011):
•

Avaliação de Satisfação: Itens 1, 4 e 9.

•

Avaliação de Eficiência: Itens 2, 5, 6 e 8.

•

Avaliação de Eficácia: Itens 3, 7 e 10.

A aplicação do teste de usabilidade foi uma parte da pesquisa mais extensa
que visa a reflexão da utilização da realidade aumentada no contexto educacional,
especialmente as soluções práticas que esta ferramenta pode proporcionar no
planejamento pedagógico.
O resultado global do SUS (Apêndice 5) obtido neste teste foi 79,5, o que indica
uma avaliação satisfatória da proposta de aplicação do ambiente de RA no livro
didático no contexto do ensino híbrido. Foi possível verificar a eficiência nas interações
dos sujeitos com os ambientes de RA e os objetivos alcançados com eficácia.
Considerando a média 68 definida por Brooke (1996), podemos observar nos
resultados que, apenas seis respostas dos alunos não atingiram esta média. Os
resultados quanto à usabilidade (satisfação, eficiência e eficácia) foram agrupados e
estão descritos nos Gráficos 17, 18 e 19 a seguir. Para facilitar a análise, foram
agrupados os resultados das respostas “concordo” com “concordo plenamente” e das
opções “discordo” com “discordo plenamente”.
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CP= concordo plenamente; C= concordo; N=neutro; D=discordo; DP=Discordo Plenamente

Gráfico 17. Avaliação de Satisfação dos alunos
Fonte: dados da pesquisa.

Quanto ao item 1, podemos aferir que 97,9% (45) dos alunos avaliaram
positivamente a RA como uma ferramenta que poderia facilitar o aprendizado. Apenas
1 aluno optou pela neutralidade. No item 4 (descrição negativa), “Não me sinto
motivado para aprender através da Realidade aumentada”, 78,3% (36) alunos
discordaram da assertiva, 8,6%(4) concordaram e 13% (6), permaneceram neutros.
No item 9, procuramos identificar a percepção do aluno com relação ao vídeo
que o próprio professor elaborou. 86,9% (40) alunos responderam que gostaram do
enquanto 13% (6) permaneceram neutros. Estes dados podem ser analisados à luz
da TCAM (MAYER, 2014) que estabelece o princípio da personalização que envolve
o aluno no processo cognitivo de organização e integração das informações.
Portanto, podemos inferir que quanto à satisfação dos alunos, os dados são
positivos, pois pode se observar uma integração agradável entre o usuário e a
proposta com RA.
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8. Não me sinto confiante em utilizar novas ferramentas como esta apresentada.
6. Eu prefiro assistir os vídeos pelo meu computador ou notebook do que pelo celular.
5. Eu achei adequado o tempo que levei para completar as tarefas.
2. Eu achei o sistema muito complexo de usar.

CP= concordo plenamente; C= concordo; N=neutro; D=discordo; DP=Discordo Plenamente

Gráfico 18. Avaliação de Eficiência dos alunos
Fonte: dados da pesquisa.

Quanto à avaliação de eficiência, temos os itens pares (2, 6 e 8) que são
descritos na forma negativa e o item 5, descrito na forma positiva.
No item 2 “Eu achei o sistema muito complexo de usar”, verificou-se que 89,1%
(41) alunos discordaram, 4,3% (2) permaneceram neutros e apenas 6,5% (3) alunos
consideraram o sistema complexo de usar. Os alunos não relataram no questionário
o motivo pelo qual acharam o sistema complexo.
O item 5 refere-se ao tempo gasto na execução das tarefas. 78,3%(36) dos
alunos acharam adequado o tempo que levaram para completar as tarefas, 19,6% (9)
permaneceram neutros e apenas 2,2% (1) discordou da assertiva. Este dado foi
importante para avaliar se a aplicação era eficiente em seu desempenho, fato que
poderia desmotivar o aluno que aguarda a informação de forma instantânea.
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No item 6, os alunos foram questionados quanto à preferência pela visualização
de vídeos pelo computador ou pelo celular. 78,3% (36) afirmaram que preferem utilizar
o celular para acessar aos vídeos. 19,6% (9) permaneceram neutros e 2,2% (1) alunos
preferem assistir aos vídeos pela mídia mais convencional. Esses dados mostram a
característica da mobilidade oferecida pelos dispositivos móveis (BATISTA, 2011) e a
“liberdade” (ENGEL, 2011) para gerir a informações sem as restrições escolares
tradicionais.
O item 8, referente à eficiência, traz um questionamento quanto à confiança do
aluno ao manipular a ferramenta. 93,5% (43) alunos se sentem seguros para utilizar
a ferramenta. 2,2% (1) permaneceu neutro e 4,4% (2) não se sentem seguros.
Podemos inferir que o número expressivo de alunos que se sentem confiantes para
utilizar novas ferramentas como a RA, pode-se considerar o fato de serem alunos de
uma Instituição técnica e tecnológica e por isso estarem em constante contato com
novas tecnologias pode proporcionar-lhes este grau de confiança.
Nesta avaliação, podemos inferir que eficiência apresentada no desempenho
dos alunos nesta proposta foi positiva. Os alunos demonstraram quantidade de
esforço aceitável para atingir os objetivos e o tempo gasto com as tarefas também foi
aceitável por eles.
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10. Eu não consegui aprender muita coisa com o vídeo que eu assisti.
7. Foi mais fácil completar as atividades propostas em aula após assistir o vídeo proposto pelo professor.
3. Eu consegui entender o conteúdo proposto pelo professor no ambiente de Realidade Aumentada.

Gráfico 19. Avaliação de Eficácia dos alunos
CP= concordo plenamente; C= concordo; N=neutro; D=discordo; DP=Discordo Plenamente

Fonte: dados da pesquisa.

O Gráfico 19, refere-se à avaliação de eficácia do aluno ao utilizar a proposta
com realidade aumentada. No item 3, verificou-se que a maioria, 89,2% (41),
conseguiu compreender o conteúdo personalizado pelo professor em RA. 10,9% (5)
alunos permaneceram neutros e nenhum aluno mencionou não ter compreendido o
conteúdo. O item 7 tem como objetivo identificar a percepção do aluno quanto à
proposta do uso da RA no contexto do ensino híbrido. Buscou saber se foi mais fácil
completar as atividades propostas em aula após assistir o vídeo elaborado pelo
professor. 82,6% (38) alunos concordaram com a assertiva, 15,2% (7) permaneceram
neutros e apenas 2,2% (1) discordou que a proposta havia interferido na completitude
das atividades em aula após ao vídeo. Esses dados atestam a teoria do ensino híbrido
(HORN e STAKER, 2012) que facilita a aprendizagem assíncrona onde o aluno
redesenha seu ritmo de aprender em seu tempo e espaço. A proposta deste trabalho
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foi possibilitar a construção do conhecimento do aluno no seu ritmo, espaço e tempo,
por meio da interação do ambiente com o aluno.
O item 10 também se insere no contexto do ensino híbrido pois visa a saber se
o aluno foi capaz de aprender alguma coisa mediante ao vídeo a que assistiu. O item
descreve “Eu não consegui aprender muita coisa com o vídeo que eu assisti”. 82,6%
(38) alunos discordaram da assertiva, ou seja, concordaram que aprenderam algum
conteúdo mediante ao vídeo. 13% (6) alunos permaneceram neutros e apenas 4,3%
(2) concordaram que a proposta não havia interferido em seu aprendizado.
A partir desta análise, podemos conferir que, os resultados das avaliações de
satisfação, eficiência e eficácia atingiram a média se usabilidade na facilidade de
aprendizagem do sistema, no desempenho da abordagem e na qualidade do uso que
permitiram aos alunos alcançarem seus objetivos.
A seguir, apresentamos as análises da técnica objetiva do teste de usabilidade
(observação do usuário) proposta por Cybis (2003). Para facilitar a correlação dos
dados coletados com algumas teorias apresentadas neste trabalho, o Quadro 14
confronta esses resultados:
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Quadro 14. Proposta X Prática
Características da proposta
Interação do objeto real com elementos
virtuais e em tempo real (AZUMA, 2001).
Transição suave entre o mundo real e o
mundo virtual (BILLINGURST, 2002).
Aprendizagem
ativa
baseada
na
experiência real ou simulada (HORN e
STAKER, 2012)

Depoimentos dos alunos
“O mais legal foi interagir em tempo real.”
“Foi muito fácil usar a ferramenta.”
“Me ajudou a estudar o conteúdo para a prova.”
“Foi uma dinâmica bastante produtiva.”
“Aprendi de uma forma diferente que nunca
tinha experimentado antes.”

“Uma forma pratica de aprender. Bem legal”
Sentido de presença, imediatismo e “Muito legal se os professores pudessem usar
imersão. (AZUMA, 2001)
a realidade aumentada com mais frequência.”
Motivação (ERNESTO et al., 2017)
“Nunca tinha usado a realidade aumentada
antes. Gostei bastante.”
“Foi uma experiência bastante motivadora”
Interação com o ambiente RA e a “Foi muito melhor estudar o conteúdo em casa
modalidade do Ensino Híbrido. (BRUM, com calma. Na aula é muito corrido”
2015)
“Eu não consigo acompanhar os áudios na sala
quando o professor passa. Em casa eu
consegui entender melhor o exercício porque
eu repeti o áudio várias vezes.”
Fonte: dados da pesquisa

O Quadro 15 confronta as vantagens apresentadas pelas teorias citadas neste
trabalho a algumas dificuldades observadas na prática durante a intervenção com os
alunos:
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Quadro 15. Vantagens Teóricas X Dificuldades observadas

Vantagens teóricas
Interação do ambiente real com o
ambiente virtual. (AZUMA, 2001)
Facilidade de integração do plano
pedagógico com tecnologias móveis
(BILLINGHRUST, 2011).
Facilidade de personalização do
conteúdo digital em RA. (BRUM, 2015)

Acesso à softwares gratuitos de RA.
(AURASMA, 2011)
Permite a aprendizagem experiencial e
autônoma (LIM e JUNG, 2007)
Os recursos digitais de multimídia
complementam o conteúdo didático
(Mayer, 2014).

Dificuldades observadas na prática
Intermitência da internet.
2 alunos que não tinham DM ou
possuem aparelhos com versões
desatualizadas.
Alguns usuários comuns da internet
ainda oferecem resistência em integrar
uma nova tecnologia ao plano
pedagógico.
Resistência de alguns alunos em realizar
o download por falta de armazenamento
nos DMs.
Dificuldade em exercer a autonomia da
aprendizagem.
Falta de motivação para acessar aos
recursos
digitais
por
meios
convencionais
(computador,
LMS,
notebooks, entre outros).

Fonte: Elaborado pela pesquisadora

Mesmo diante das dificuldades observadas na prática, podemos inferir que uma
proposta de personalização do livro didático de língua Inglesa através da utilização da
tecnologia da Realidade Aumentada aplicada ao ensino híbrido pode contribuir
significativamente para o processo de ensino e aprendizagem do idioma. A
combinação do dispositivo móvel com a funcionalidade da realidade aumentada e uma
abordagem pedagógica centrada no aluno, poderão fornecer caminhos para uma nova
possibilidade de prática pedagógica.
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8. DESDOBRAMENTOS DA PESQUISA

As conclusões de uma tese sempre deixam aberturas para a continuação de
novas pesquisas, fato que alimenta o processo de investigação. Durante esta
investigação e o contato com professores de diferentes áreas do conhecimento em
eventos e congressos, pude constatar a curiosidade e o interesse de alguns em utilizar
a realidade aumentada em suas práticas pedagógicas. Estas constatações permitiram
a avaliação e a implementação de uma proposta pedagógica de caráter genérico, ou
seja, viável para qualquer área de ensino. Neste sentido, esta pesquisa poderá se
desdobrar na aplicação de um modelo genérico para o uso da Realidade Aumentada
aplicada na modalidade do Ensino Híbrido. Este modelo, será denominado BLENDAR
(Blended Learning with Augmented Reality), que se valerá dos princípios
estabelecidos nesta Tese e poderá ser utilizado nos diversos contextos educacionais.
Além disso, destacam-se outras formas de continuidade dessa pesquisa:
- A possibilidade de escolha por outro aplicativo de Realidade Aumentada,
diferente daquele selecionado (Aurasma) para a execução desta proposta, de forma
que atenda aos critérios estabelecidos nesta pesquisa, poderá ser executável;
- Experimentar e analisar o modelo BLENDAR em outras áreas do ensino;
- Incentivar a criação e o compartilhamento dos ambientes criados em RA pelos
alunos.
- Observar e analisar a prática docente dos professores de inglês do CELIFF
diante do uso da Realidade Aumentada e do ensino híbrido assim como, acompanhar
a personalização do material de apoio pedagógico digital realizado por eles.
- Pesquisar e testar novas plataformas móveis de realidade aumentada.
- Desenvolver ações de formação continuada de professores para o uso de
tecnologias e metodologias de ensino inovadoras para a práxis pedagógica. As ações
desenvolvidas junto a professores em serviço têm mostrado a importância da
formação para o uso pedagógico das TICs. Espera-se que a partir da intervenção
realizada com os professores participantes, estes possam gerenciar práticas docentes
que contemplem o uso pedagógico das TICs com mais autonomia, criticidade e
segurança. A inserção das TICs na prática docente de professores é um processo
lento, embora em crescimento.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo da trajetória histórica da Realidade Aumentada (RA), pode-se
observar que a comunidade acadêmica esteve em poucos momentos receptiva ao
suporte pedagógico-tecnológico que ela pode proporcionar. A RA é uma área do
conhecimento que oferece inúmeras possibilidades de investigação científica e
inovação tecnológica, especialmente no contexto educacional onde ela ainda se
mostra pouco explorada. Os ambientes de RA amplificam a capacidade das pessoas
avaliarem e acessarem informações bidimensionais e tridimensionais com maior
riqueza de detalhes, melhores técnicas de interação e mais desempenho.
Para propor um modelo de aprendizagem por meio da Realidade aumentada
AR, esta pesquisa examinou como a Realidade Aumentada utilizada através de um
dispositivo móvel pode discutir o potencial educacional que tem para oferecer. Para
esse fim, analisou-se as características teóricas da RA assim como a sua composição
e modo de operação. A partir desta pesquisa, foi possível identificar as potencialidades
da RA para as diversas áreas das ciências, de forma que atenda às características e
necessidades dessas áreas para desenvolver um produto unificado para cada
finalidade.
Esta tese de doutoramento integrou três abordagens principais: o livro didático,
a tecnologia da RA e a modalidade pedagógica do Ensino Híbrido. Até a conclusão
deste trabalho não foram encontrados na literatura pesquisas que estejam no âmbito
dessas três áreas relacionadas, sendo este um desafio para o trabalho. A fusão
dessas três abordagens mostrou-se oportuna, uma vez que a RA pode ser utilizada
como uma tecnologia de suporte em qualquer área do conhecimento como suporte de
ampliação da informação. Portanto, o objetivo principal foi desenvolver e analisar uma
proposta de personalização de livro didático de Língua Inglesa através da utilização
da tecnologia RA aplicada ao livro didático na modalidade do Ensino Híbrido. A
customização do livro didático foi desenvolvida pelo professor usuário comum da
tecnologia. Por usuário comum, definimos aquele professor que não tem formação
acadêmica tecnológica ou desconhece as áreas de linguagens de programação e
códigos computacionais.
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Com o auxílio da metodologia de pesquisa baseada no desenvolvimento (DBR)
e o estudo dos conceitos e aplicações da RA, desenvolvemos uma proposta de
utilização da RA em ambiente de Ensino Híbrido de forma que esta, representou uma
intervenção prática, inovadora, colaborativa e iterativa, atendendo assim as
características fundamentais da metodologia DBR. Esses ambinetes foram criados
norteados pela Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia (TCAM) de forma que,
os conteúdos digitais personalizados pelo professor combinassem palavras com
imagens através do ciclo de aplicação, análise e avaliação da DBR.
O desenvolvimento da metodologia aconteceu em três etapas: a primeira etapa
possibilitou a seleção da plataforma Aurasma para o desenvolvimento dos ambientes.
Após alguns testes na plataforma, foram realizados, na segunda etapa, o
desenvolvimento dos ambinetes em Realidade aumentada que foram, posteriormente,
na terceira etapa, aplicados aos grupos de intervenção.
O período de doutorado sanduíche nos EUA foi importante para consolidar a
definição dos aportes teóricos e permitiu um estudo piloto com duas turmas que
utlizavam o mesmo material didático do CELIFF. Os ambientes de RA criados durante
este programa junto com os professores colaboradores poderão ser utlizados
posteriormente no CELIFF.
Os alunos se demonstraram bastante receptivos com relação à proposta pois
ela agrega a utilização de um dispositivo móvel (o qual eles têm acesso) e o interesse
em aprender um novo idioma. Portanto, a proposta não excluiu aqueles alunos que
preferem aprender por meios convencionais como o livro assim como aqueles que se
sentem desmotivados com a limitação do livro impresso. Vale ressaltar que mesmo
diante da apresentação de uma ferramenta tecnológica inovadora, percebeu-se que
alguns alunos ainda demonstram certa resistência e desconfiança pelo “novo”. Ainda
receiam se, de fato, irão conseguir aprender o conteúdo por meio de uma metodologia
inovadora diferente daquela convencional à qual ele foi exposto durante todo seu
percurso escolar.
Os principais benefícios observados nesta proposta foram: a possibilidade de
agregar à prática pedagógica, uma ferramenta tecnológica inovadora (RA); a
possibilidade de oferecer aos alunos mais recursos extras para a prática do idioma
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voltados para o contexto real de ensino e a possibilidade de personalização do
material extra pelo professor através da RA.
A aplicação do teste de usabilidade refere-se a uma parte de uma pesquisa
mais extensa que visa a reflexão da utilização de ferramentas tecnológicas inovadoras
na educação e as soluções práticas que podem ser desenvolvidas no cotidiano
escolar. Os resultados das médias obtidas nestes testes pelos professores e pelos
alunos, contribuíram para identificar os aspectos de usabilidade significativos ao
desempenho dos sujeitos na interação com o ambiente como a satisfação, a eficiência
e a eficácia. Neste sentido, confirmou-se a hipótese de que o professor, usuário
comum da tecnologia, poderá personalizar o livro didático com conteúdos digitais e
disponibilizá-los em Realidade Aumentada para seus alunos. Tanto o aluno quanto o
professor podem facilmente interagir com o ambiente RA dada algumas limitações
observadas como a intermitência da Internet, dispositivos móveis desatualizados, a
resistência ao “novo” e a dificuldade que alguns apresentaram para exercer autonomia
na aprendizagem.
Verificou-se novas tendências tecnológicas (realidade aumentada) e
metodológicas (ensino híbrido) e a possibilidade do desuso de mídias convencionais
que não sejam instantâneas ou não tenham a característica da mobilidade.
De acordo com a avaliação do questionário preenchido pelos alunos voluntários
e a média obtida pelo teste do SUS, pode-se considerar as experiências de interação
com o sistema, altamente satisfatórias. Foi evidenciado que o ambiente em RA,
personalizado pelo professor no livro didático e visualizado por uma tecnologia móvel,
pode influenciar o processo de ensino e aprendizagem de língua inglesa uma vez que,
agrega recursos multimídia permitindo que o aluno tenha uma visão enriquecida e
ampliada do ambiente. Buscou-se identificar as informações abstratas e complexas
do conteúdo proposto no livro didático e simplificá-las com o acesso à informação
através do redirecionamento das mídias hospedadas em CDs, sites, e outros Sistemas
de Gerenciamento de Aprendizagem para o ambiente de RA.
Verificou-se ainda que, a modalidade de Ensino Híbrido apresenta-se como o
programa que atende à proposta de aplicabilidade da RA na prática pedagógica. Os
alunos aprovaram a utilização do recurso na disciplina visto que, facilita a visualização
do conteúdo do LD e a abstração de determinados conceitos mais complexos.
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O modo como a tecnologia da realidade aumentada será apresentado ao
usuário definirá sua aceitação nas práxis pedagógica. Consequentemente, quanto
maior a aceitação, maior será o interesse e investimento despendido para a
tecnologia, gerando um ciclo virtuoso de desenvolvimento tecnológico. As
organizações institucionais que entenderem como adaptar as infinitas possibilidades
das novas tecnologias aliada à novas metodologias de ensino no plano pedagógico
estarão na vanguarda de um modelo educacional favorável a um mundo em constante
transformação.
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APÊNDICE 1 – Questões do SUS padronizadas em inglês e português

Questões propostas por Brooke
(1996)

Questões traduzidas por Tenório et
al. (2011)

1. I think that I would like to use this
system frequently.

1. Eu acho que gostaria de usar esse
sistema com frequência.

2. I found the system unnecessarily
complex.

2. Eu acho o sistema desnecessariamente
complexo.

3. I thought the system was easy to use.
4. I think that I would need the support of a
technical person to be able to use this
system.
5. I found the various functions in this
system were well integrated.
6. I thought there was too much
inconsistency in this system.
7. I would imagine that most people would
learn to use this system very quickly.
8. I found the system very cumbersome to
use.
9. I felt very confident using the system.
10. I needed to learn a lot of things before I
could get going with this system.

3. Eu achei o sistema fácil de usar.
4. Eu acho que precisaria de ajuda de
uma pessoa com conhecimentos
técnicos para usar o sistema.
5. Eu acho que as várias funções do
sistema estão muito bem integradas.
6. Eu acho que o sistema apresenta muita
inconsistência.
7. Eu imagino que as pessoas aprenderão
como usar esse sistema rapidamente.
8. Eu achei o sistema atrapalhado de
usar.
9. Eu me senti confiante ao usar o
sistema.
10. Eu precisei aprender várias coisas
novas antes de conseguir usar o
sistema.

System Usability Scale (SUS)
Organization: UsabilityNet.org
http://www.usabilitynet.org/trump/documents/Suschapt.doc
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APÊNDICE 2 – Questões do SUS elaboradas para o teste de usabilidade (Grupos
A e B)

Teste de usabilidade (A-alunos)

Teste de usabilidade (B-professores)

1. Eu gostaria de utilizar a Realidade 1. Eu gostaria de utilizar a Realidade
Aumentada para facilitar meu aprendizado. Aumentada
como
ferramenta
pedagógica.
2. Eu achei o sistema muito complexo de
usar.
2. Eu achei o sistema muito complexo de
usar.
3. Eu consegui entender o conteúdo
proposto pelo professor no ambiente de 3. Eu consegui completar as tarefas com
Realidade Aumentada.
sucesso usando este aplicativo.
4. Não me senti motivado para aprender 4. Eu acho que precisaria de ajuda para
através da Realidade Aumentada.
elaborar os conteúdos personalizados e
aplicá-los nesta ferramenta.
5. Eu achei adequado o tempo que levei
para completar as tarefas.
5. Eu achei adequado o tempo que levei
para completar as tarefas
6. Eu prefiro assistir os vídeos pelo meu
computador ou notebook do que pelo 6. Eu acho difícil utilizar a Realidade
celular.
Aumentada como uma ferramenta
pedagógica.
7. Foi mais fácil completar as atividades
propostas em aula após assistir o vídeo 7. Tanto os professores quanto os alunos
proposto pelo professor.
vão gostar de utilizar essa ferramenta.
8. Não me sinto confiante em utilizar novas
ferramentas como esta apresentada.

8. Não me sinto confiante em utilizar
novas ferramentas como esta da
Realidade Aumentada.

9. Eu gostei mais dos vídeos que o
professor elaborou.
9. O ambiente em Realidade Aumentada
pode facilmente substituir os outros
10. Eu não consegui aprender muita coisa ambientes de recursos multimídia como
com o vídeo que eu assisti.
Cds de áudio, Cd-roms, links ou
plataformas de aprendizagem.
10. Eu precisei (ou preciso) aprender
várias coisas novas antes de conseguir
usar essa ou outra plataforma de
Realidade Aumentada.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora
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APÊNDICE 3 – Resultado do teste de usabilidade na Georgia Tech

QUESTIONS

1- I think that I would like to have
more classes using AR.

2- I could NOT understand the
class´content using AR.
3- It was easy to download and use
Aurasma.
4- I was NOT able to watch the
teacher´s video class through the
Aurasma app.
5- It was helpful to complete in
class activities after having
watched the video.
6- I prefer watching videos class on
my notebook or PC than on my
mobile device.
7- I think most student would be
interested in using the AR app.
8 -The teacher´s video seemed to
be confused for me.
9- I liked watching the
class´content video through AR.
10 - I felt that I could learn more
effectively through the AR video.

Strongly
agree

Agree

Neutral

Disagree

Strongly
disagree

Total

Average
number

23,53%
4

23,53%
4

35,29%
6

11,76%
2

5,88%
1

17

2,53

0,00%
0

5,88%
1

17,65%
3

58,82%
10

17,65%
3

17

2,12

35,29%
6

41,18%
7

23,53%
4

0,00%
0

0,00%
0

17

1,88

0,00%
0

0,00%
0

5,88%
1

64,71%
11

29,41%
5

17

1,76

35,29%
6

47,06%
8

17,65%
3

0,00%
0

0,00%
0

17

1,82

17,65%
3

41,18%
7

29,41%
5

11,76%
2

0,00%
0

17

2,35

23,53%
4

47,06%
8

29,41%
5

0,00%
0

0,00%
0

17

2,06

5,88%
1

17,65%
3

23,53%
4

41,18%
7

11,76%
2

17

2,65

17,65%
3

58,82%
10

17,65%
3

5,88%
1

0,00%
0

17

2,12

11,76%
2

17,65%
3

58,82%
10

11,76%
2

0,00%
0

17

2,71

186

APÊNDICE 4 – Questionário inicial aplicado aos alunos
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Participant
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Statement 1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
5

Statement 2
5
4
4
1
2
1
2
2
4
1
1
2
1
1
1
1

Statement 3
5
4
4
4
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5

Statement 4
2
4
4
3
1
2
2
3
4
2
2
2
1
1
1
1

Statement 5
5
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Statement 6
1
4
4
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1

Statement 7
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Statement 8
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

AVERAGE

84,84

Statement 9 Statement 10 SU Score
4
2
75,0
4
4
55,0
4
4
55,0
4
1
90,0
3
1
90,0
5
1
97,5
3
3
80,0
4
1
90,0
5
3
77,5
5
1
97,5
4
1
95,0
2
5
60,0
4
1
95,0
5
1
100,0
5
1
100,0
5
1
100,0

*NOTE: If you have more than 5 participants, add them beneath the 5th one here, copy & paste the equation for the SU score, and update the average
calculation to account for the proper number of participants. If you have questions about a particular situation, feel free to contact us as
info@satoriinteractive.com.

Simply enter the SUS scale position for each statement and participant in the corresponding fields. This spreadsheet will
automatically calculate the system usability score for each participant.

PROFESSORES

System Usability System Calculations
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APÊNDICE 5 – Resultados do teste de usabilidade – Professores

Participant
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Statement 1
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
5
4
4
5
4
4
4

Statement 2
4
2
4
4
1
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
2
1
2

Statement 3
4
4
4
3
5
5
4
4
5
4
4
4
5
3
5
4
4
4
4
4

Statement 4
4
2
4
5
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
3
2
2
2

Statement 5
5
4
4
3
5
5
4
5
4
5
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4

Statement 6
2
1
4
3
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

Statement 7
5
5
4
4
5
5
4
4
5
5
4
4
4
4
5
4
4
4
5
4

Statement 8
4
1
4
2
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
2

Statement 9 Statement 10 SU Score
4
2
67,5
4
1
87,5
4
4
50,0
4
3
55,0
5
1
100,0
5
1
100,0
4
1
87,5
5
2
87,5
4
2
85,0
4
2
85,0
4
1
80,0
4
2
77,5
5
1
87,5
4
1
80,0
4
1
85,0
4
2
77,5
5
3
80,0
4
1
77,5
5
1
85,0
4
3
70,0

*NOTE: If you have more than 5 participants, add them beneath the 5th one here, copy & paste the equation for the SU score, and update the average
calculation to account for the proper number of participants. If you have questions about a particular situation, feel free to contact us as
info@satoriinteractive.com.

Simply enter the SUS scale position for each statement and participant in the corresponding fields. This spreadsheet will
automatically calculate the system usability score for each participant.

ALUNOS

System Usability System Calculations
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APÊNDICE 6 – Resultados do teste de usabilidade - Alunos

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

4
4
4
4
4
4
4
5
4
5
4
4
4
4
5
4
5
4
4
5
4
4
4
4
3
4

2
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
3
2
2
1
2
2
2
1
2
2
1
2
2
3
1

4
4
5
4
4
4
5
5
3
5
4
4
3
4
5
4
4
4
5
5
5
5
4
5
3
5

2
1
2
1
1
3
1
3
5
3
2
2
3
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1

4
5
2
5
4
4
5
5
4
4
3
4
3
4
4
5
3
3
3
5
4
3
4
4
3
4

3
2
3
3
1
2
1
3
3
1
2
2
3
1
2
1
2
2
1
1
1
2
2
1
3
1

4
5
3
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
5
3
3
3
4
5
4
3
4
4
3
3
5

1
2
1
2
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
3
2

5
4
4
4
4
4
3
5
3
4
4
4
3
5
3
5
3
4
4
5
4
5
4
5
3
5

AVERAGE

2
1
2
1
1
2
1
1
4
1
2
1
2
3
3
1
1
1
2
1
2
2
1
2
3
2

79,5

77,5
85,0
72,5
80,0
85,0
72,5
90,0
87,5
50,0
87,5
75,0
75,0
62,5
80,0
80,0
85,0
75,0
77,5
87,5
95,0
82,5
85,0
80,0
82,5
50,0
90,0
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0

0

0
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1
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2

3

5

5

6
6

15

16

16

20

20

25

26

10

15

15

15

20

20
21

23

2. Eu achei o sistema muito complexo de usar.

5. Eu achei adequado o tempo que levei para completar as tarefas.

6. Eu prefiro assistir os vídeos pelo meu computador ou notebook do que pelo celular.

8. Não me sinto confiante em utilizar novas ferramentas como esta apresentada.

9
9

11

Avaliação de Eficiência

1. Eu gostaria de utilizar a Realidade Aumentada para facilitar meu aprendizado.

4. Não me senti motivado para aprender através da Realidade Aumentada.

9. Eu gostei mais dos vídeos que o professor elaborou.

10

14

Avaliação de Satisfação

25

25

30

29

26

35

30

DP

D

N

C

CP

0

0
0

0

0

1

2

5

6
7

10

15

16

16

20

22

25

25

3. Eu consegui entender o conteúdo proposto pelo professor no ambiente de Realidade Aumentada.

7. Foi mais fácil completar as atividades propostas em aula após assistir o vídeo proposto pelo professor.

10. Eu não consegui aprender muita coisa com o vídeo que eu assisti.

5

12

Avaliação de Eficácia

Satisfação (SF)
Eficiência (EF)
Eficácia (EC)
DP
D
N
C
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DP
D
N
C
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D
N
C
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o
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0
facilitar
0 meu aprendizado.
1
29
16
15
26
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2
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3
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0
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0
de Realidade
5
Aumentada.
25
16
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20 da Realidade
16
Aumentada.
6
25. Eu achei2 adequado o tempo que levei para
0 completar1as7.tarefas.
Foi mais
9 fácil completar
25
as11
atividades propostas em aula após
0 assistir o1vídeo proposto
7
pelo professor.
26
12
os vídeos pelo meu computador 15
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9. Eu gostei mais dos vídeos que o professor
0
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0
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21do que pelo
9 celular.10.
1 Eu não consegui
0
aprender muita coisa com
22 o vídeo que
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6
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8. Não me sinto confiante em utilizar novas ferramentas
23
como20esta apresentada.
1
2
0

26
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ANEXOS
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ANEXO 1 – CERTIFICADO IRB (Institutional Review Board)
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ANEXO 2 – Manual de elaboração de RA no Aurasma

Aplicação de Realidade Aumentada
Personalizada pelo Professor em Material
Didático
O que é Realidade Aumentada (RA)?
A Realidade Aumentada pode ser descrita como:
● O Mundo Digital sobrepondo o mundo real
● O Mundo Virtual dentro do mundo real
● Um ambiente híbrido onde o usuário pode interagir com o mundo
digital em tempo real.
● Tecnologia que envolve e imersa o usuário, enriquecendo o meio
ambiente do mundo real com componentes digitais.

O que é necessário em um ambiente de RA?

PC,
notebook,
dispositiv
os móveis

Softw
are de RA
instalado no
dispositivo

Objetos
do mundo real
e/ou imagens
que foram
programadas
com RA para
se
transformarem
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Aurasma é uma plataforma de Realidade Aumentada (AR), que permite o
usuário visualizar conteúdo digital do mundo ao seu redor através do uso de
um smartphone ou tablet. Possui um aplicativo móvel gratuito (Aurasma app)
disponível para download na App Store ou no Google Play e um estúdio de
criação de conteúdos digitais online (Aurasma Studio).

Glossário de termos do Aurasma

Trigger

A imagem, objeto ou local do mundo real reconhecido pelo
Aurasma e usado para ativar uma sobreposição digital (overlay).

Overlay

Elementos digitais, como vídeos, imagens ou modelos 3D, que
são executados quando Aurasma visualiza a trigger.

Aura

Realidade Aumentada produzida. É a junção da trigger com a
overlay, funcionando através no visualizador do aplicativo
Aurasma.

Advance
d Actions

(Ações avançadas) Um conjunto de comandos pré-definidos que
são aplicados a uma Aura no Aurasma Studio. Esses comandos
determinam a exibição e a interatividade da aura.

Tracking
(Lock
view)

(Rastreamento) capacidade contínua do Aurasma de reconhecer e
manter uma aura após sua ativação inicial.

Uma ferramenta manual no Aurasma Studio que permite aos
usuários ditar quais aspectos de uma imagem devem ser
(Encobrr) ignorados pelo Aurasma.
Masking

Channel
(canal)

Assets

Perfil dos usuários onde ficam armazenadas as auras, sendo
necessário seguir o canal desejado para visualizar suas auras.
Elementos digitais adicionados a sua conta no Aurasma Studio
que podem servir como overlay de uma aura.
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Share

Possibilita que todos que seguem o canal possam visualizar a
(comparti aura. Auras não compartilhadas, não poderão ser visualizadas.
lhar)

Aurasma App

Screenshot 1

Screenshot 2

Visualizador

Identifica e reconhece uma imagem trigger e ativa
sua aura correspondente.

Explorar

Auras populares, adicionadas recentemente e dos
canais seguidos por você.

Criar

Crie sua própria aura utilizando elementos existente
no seu dispositivo ou da biblioteca do Aurasma.

Pesquisar

Pesquise específica de auras e canais de pessoas.
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Perfil

Gerencie sua conta do Aurasma.

Aurasma Studio
https://studio.aurasma.com

Screenshot 3

Discover

Auras destacadas e populares do Aurasma de
clientes comerciais em todo o mundo.

Assets

Pode visualizar, editar ou excluir qualquer um dos
Triggers ou Overlays. Também é possível criar novos
Triggers e Overlays.

My Auras

Contém todas as Auras atualmente concluídas.
Todas as Auras contêm pelo menos dois elementos: uma
imagem trigger e pelo menos uma overlay (sobreposição).
Você pode editar e apagar Auras a partir daqui.

My Account

Informações, tutoriais e videos explicando as
funções do Aurasma.

Ações Avançadas (Advanced Actions)
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Oferecem capacidade de criar Auras interativas.

As ações avançadas oferecem duas vantagens principais:
1. Podem ser usados para construir Auras sequenciadas, permitindo que partes de uma
Aura sejam executadas, encerradas ou conduzam a outras ações escolhidas pelo criador da
aura. Permitem também que os usuários decidam o que eles querem visualizar.
2. Podem melhorar as Auras básicas com funções simples. Por exemplo, podem
permitir que um usuário faça uma pausa ou reproduza um vídeo sobreposto, carregue
automaticamente uma página da Web ou faça o vídeo tocar no modo de tela cheia.

Screenshot 4

Opções de ativação
When the overlay is

Quando a overlay é tocada

tapped
When the overlay is
double tapped
vezes

Quando a overlay é tocada duas
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After overlay has faded
in

Depois da overlay ter aparecido
na tela

After overlay has started

Depois da overlay ter iniciado

When

Depois da overlay ter terminado

overlay

has

finished
After a time delay(s)

Depois

de

um

determinado

tempo

Ações
Load a URL

Abrir uma página web dentro do Aurasma

Start an overlay

Iniciar uma overlay

Stop an overlay

Parar uma overlay

Pause an overlay

Pausar uma overlay

Load a URL in
Native Browser

Abrir uma página web pelo app do celular

Make an overlay
fullscreen

Colocar overlay modo tela inteira

Full screen with
camera active

Colocar overlay modo tela inteira com a
câmera ativada

Take an overlay off
full screen
Perform a random
action

Tirar overlay do modo tela inteira

Realizar uma ação aleatória
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Formas de inicio de uma overlay

1.
Inicialmente oculta: use a opção Inicialmente
oculta ao criar Auras sequenciadas. Isso impede que
camadas de sobreposição (overlay) diferentes apareçam
até serem iniciadas por uma ação.
2.
Inicialmente a mostra: Ativado por padrão, faz
com que uma sobreposição (overlay) se inicie dentro de
0,5 segundos.

Hotspots (overlay invisível)

Uma hotspot é a mesma que uma
imagem transparente, mas é muito mais
eficiente. Ela pode ser usada para iniciar
certas ações, como um recipiente para
lógica de ação avançada quando não existe
uma

sobreposição

aplicável.

(overlay)

visível
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Statement of Accomplishment

This letter is to acknowledge that LARISSA BRUM has successfully completed her visiting
scholar program at Georgia Tech under my supervision during the period of Aug-01-2016 to Feb-172017. Her project about using Augmented Reality in textbooks to enhance ESL students´ skills was
fruitful for GT-Language Institute programs in ESL. All necessary details were provided from our side
for the establishment of the Project and we received positive feedback from many of our faculty and
students.

We wish Mrs. Brum the very best in all her future endeavors.

Sincerely,

Dr. Stephen W. Harmon
Director of Education Innovation, Center for 21st Century Universities
Associate Dean for Research, Professional Education
Professor, School of Industrial Design

